
Krisplansgruppen 200518 
Närvarande: Peter, Alexandra, Sebastian, Carl, Johan, Ilona, Faadumo, Alice  

 
1. Öppna möte 
Mötet förklaras öppet av Peter. 

 

2. Mötesfunktionärer 

2.1 Ordförande: Peter  
2.2 Sekreterare: Alice  
2.3 Justerare: Faadumo  
 

3. Föregående möte 
3.1 Förtydligande till föregående mötesprotokoll: Punkt 7 handlar inte om att PU ska styra personalens 

arbete utan om att PU strukturera upp arbetet.  

Protokollet läggs till handlingarna. 

  

4. Rapporter 

4.1 Styrelsen 
Krisplaner från 200427 har gåtts igenom av styrelsen 

Krisplan Direkt: Godkänns 
Krisplan GUL:  

Förberedelser – allt godkännt utom sista punkten – där en tydligare formulering 

efterfrågas  
  Triggers - Godkänns 

Åtgärder – sista punkten flyttad till Krisplan Röd: Förberedelser resterande punkter 

godkändes 
 Krisplan RÖD: Godkänns 
4.2 Opsam 

Maj går dåligt, juni bra, juli ungefär som vanligt. En del stora bokningar har övergått från att vara 

prel. bokningar till att bli bokningar (som om de avbokas kommer ge avbokningsavgift) 

Opsam har påbörjat en sex-veckorskurs som om digitalisering som kommer betala 70% av lönen  

4.3 EU 

EU har börjat närma sig ett sätt att prognostisera trigger-värden. Enligt de liggande prognoserna så 

har vi inte i närheten av trigger-värden. Mötet efterfrågar ytterligare prognoser som utgår från att 

krisen pågår året ut och inte bara till september. 

4.4 Andra rapporter 

 Löfvén har sagt att restriktionerna inte kommer lättas innan sommaren.  

 Tegnell har öppnat upp för att vissa sociala aktiviteter i närområden (ex. kollon). 

 JU börjar med undervisning på campus i höst 

 

5. Krispaket. 
 5.1 Krisplanerna redigeras utifrån styrelsens godkännande och ändringsförslag 

 5.2 Krisplanerna redigeras utifrån C-EUs förslag 

 

6. Mötesfrekvens 

 6.1 Förslag om att mötesfrekvensen ska ändras till 2ggr/månad, ett möte veckan efter 

styrelsemötet och ett möte samma vecka som AU. 

6.2 Önskemål om annan tid, onsdag, torsdag eller fredag  

– förslag om att ändra till onsdagar (0) 

– förslag om att ändra till fredagar (1) 

 

– förslag om att ändra till fredagar (1) 

- Avslag (majoritet)  

Beslut: Avslag, mötet fortsätter vara på måndagar. 

 



7. Övriga frågor 

 7.1 Styrelseefterfrågan: Krisdokumentet  

 Förslaget: Att det finns både ett arbetsdokument och ett styrelsedokument som är det officiella  

 Tillägg: Att arbetsgången är DUEUKPG -> CEU -> AU -> Styrelsen. Mötet innan AU färdigställer 

ett dokument som ska skickas till AU och sedan styrelsen. Det ska alltid finnas ett fastställt datum för när 

arbetsdokumentet ska lämnas in.  

 7.2 Gruppens namn  

Förslag att gruppen byter namn till Krisplansgruppen (KPG för den som vill förkorta) 

 

8. Skicka till Styrelsen/AU 

 Inget att skicka på detta möte, dokument kommer skickas vidare vid nästa möte. 
9. Nästa möte 
 1/6-2020 kl.17 i Sammanträdesrummet 

10. Mötet avslutas 


