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Styrgruppsprotokoll för Delta-kvarteret 
 

 

 

Mötets agenda 

 Delleverans av lokalprogram 

Presentation av delleverans 1 daterat 210118 av det upprättade lokalprogram som föreslås 

utgöra underlag för vidare projektering, 

 Överenskommelse punkt 1 

Styrgruppen är överens om att godta upprättat lokalprogram och ger klartecken till att 

vidareförmedla delinlämningen till Akademiska hus för vidare projektering.  

 Tidplan och avstämning av projektbudget 

Presentation av tidplan och avstämning av projektbudget. Enligt Akademiska Hus tidigare 

upprättade tidplan är uppstarten av programhandlingsskedet försenat pga. att 

projekteringsavtal ej tecknats. Projekteringsavtalet beräknas dock undertecknas inom kort 

och programarbetet har ett inplanerat startmöte den 9 februari. 

 

Den interna projekteringsbudgeten är i balans. 

 

Tid 2021-02-01 

Plats Teams 

Närvarande Pär Weihed 

Veronika Sundström 

Fredrik Edfast 

Ulrica van Deventer 

Mia Oldenburg 

Pernilla Hellberg 

Jenny Kajberg (punkt 4, 5) 

 

Justerare Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 
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 Forskning kring förändringsarbetet i samband med 
skapandet av Delta-kvarteret 

Information om förslag på finansiering och upplägg av följeforskning och 

förändringsprocesser kopplade till Delta-kvarteret. 

 Överenskommelse punkt 3 

Styrgruppen är ense om att arbetet delas upp i två delar; 

 

- Frågan om följeforskningen på Delta-kvarteret lyfts in i arbetet med strategiska 

satsningar för 2022 

- Frågan om förändringsprocesser kopplat till Delta-kvarteret hanteras av Mona Haydar 

och Anders Öhlund som upprättar en förändringsplan för hur arbetet kan bedrivas och 

vad som krävs för detta. Anders har det övergripande ansvaret och Mona leder 

processen gällande kontorsmiljöer. Frågan lyfts igen när upprättad plan finns. 

Kostnaden bör inrymmas inom den budget som finns för förändringsarbete och det är en 

ledningsfråga att fördela resurser till arbetet. 

 

 Labbmiljöer – kommande beslutspunkter 

Jenny Kajberg informerade om kommande beslutspunkter som identifieras för att förbereda 

styrgruppen för beslut på kommande möten. Detta för att få en smidig process med snabba 

beslutsvägar. 

 

 Innovationsgruppens arbete 

Jenny Kajberg informerade om innovationsgruppens arbete. Eventuella idéer/lösningar som 

uppkommer ska lyftas i RSR som beredande forum innan frågorna går vidare till 

styrgruppen. Styrgruppen är beslutande forum om frågorna ska lyftas in i 

Deltakvartersprojektet. 

 

 

 

 


