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Rektorsbeslut 
 
Nr 66/21 2021-06-07 Dnr 2021/556 
 

Ärende: Kultur på Kau 
 
Handläggare: Liselotte Englund 
 
Bakgrund: 
Sedan ett antal år tillbaka har Karlstads universitet en arbetsgrupp som arbetar med att 
konst och kultur ska få utrymme i verksamheten och den fysiska utformningen av 
universitetet enligt RB 31/14 och RB 127/16. Fr o m 1 januari 2021 har några av gruppens 
medlemmar slutat eller övergått till andra arbetsuppgifter varför sammansättningen setts 
över. Arbetsgruppen har även sett över sin programförklaring.   
 
Ledamöter i arbetsgruppen Kultur på Kau 
Liselotte Englund, prodekan HS-fakulteten, ordförande/sammankallande 
Anders Sahlin, kommunikatör 
Camilla Kylin, universitetslektor, psykologi 
Carina Hauge-Rouass, senior rådgivare, Institutionen för konstnärliga studier 
Christer Mellberg, IT-tekniker 
Jakob Harnesk, biblioteksdirektör 
Johan Birgersson, universitetsadjunkt, Musikhögskolan Ingesund 
Julia Linder, studentrepresentant, studiesocialt ansvarig, Karlstad Studentkår  
  (t o m 210630, därefter ny studiesocialt ansvarig) 
Karin Lilja, universitetsadjunkt, dans 
Margareta Wallin Wictorin, universitetslektor, kulturstudier 
Maria Kull, konferenskoordinator 
Monica Furu, universitetsadjunkt, konst- och bildgestaltning (t o m 210731) 
Monica Jakobsson, universitetsadjunkt, maskin-och materialteknik 
Adjungerad vid behov: Jan Gambring, säkerhetschef 
 
 
Programförklaring: 
Med Karlstads universitets strategiska mål som ledstjärna, samlar och utvecklar Kultur på 
Kau utbud och aktiviteter för kultur vid Karlstads universitet, för att skapa en spännande 
och attraktiv arbetsplats för personal och studenter. Detta sker i samverkan med det 
omgivande samhället i syfte att främja en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar 
utveckling. Kulturaktiviteter verkar sammanhållande, skapar gemensamma berättelser och 
stärker Kau-identiteten. 
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Att vara en aktiv och ansvarsfull del i det akademiska samhället innebär också att ta 
tillvara konst och kultur som en dynamisk kraft med demokrati och yttrandefrihet som 
grund. 
 
Kultur på Kau har som mål att 

• skapa en attraktiv arbetsplats och inkluderande arbetsmiljö genom aktiviteter som 
erbjuder möten och upplevelser utanför den egna arbets- och studiegruppen 

• bidra med kulturinslag som vidgar, debatterar och provocerar föreställningar och 
bidrar till en ökad kvalitet i universitetets verksamheter 

• synliggöra och länka mellan befintliga kulturverksamheter inom universitetet och 
det omgivande samhället 

• bidra med aktiviteter för alla studenter och medarbetare oavsett studie- eller 
arbetsform och därigenom skapa kontakter mellan universitetets olika 
campusområden 

• anordna aktiviteter som är lärande, utvecklande och inspirerande, i syfte att främja 
kreativitet 

 
Budget för aktiviteter under 2021 uppgår till 250 000 kr och ligger i rektors budget. En 
avrapportering av gruppens aktiviteter 2021 görs per den 31 januari 2022.  
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar om föreslagen programförklaring samt ledamöter i arbetsgruppen för Kultur på 
Kau. 
 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Liselotte Englund varit föredragande. Thomas 
Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, och Dan Guttke, biträdande universitets-
direktör, har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 
 
 

Underskrivet original finns i diariet  

Johan Sterte    Liselotte Englund 
 
 
Kopia av beslutet utsänt till: 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Avdelningar centrala stöd 
- Ledamöter i arbetsgruppen 
 
 


