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Protokoll för möte med det strategiska rådet för digitaliserings möte den 11:e 
februari 2022 klockan 13:00 – 15:00. 
 
Deltagare  
Hans Wiklund, universitetsdirektör (ordförande) 
Philip Buckland, vicedekan humfak 
Johan Carlsson, IT-ledare ITS 
Boa Drammeh, kanslichef LH 
Kristina Lejon, prodekan medfak 
Gregory Neely, prodekan samfak 
Mikael Sjögren, överbibliotekarie UB 
Sara Sjöstedt de Luna, prodekan teknat 
Therese Strandberg, enhetschef ITS 
Eva Svedmark, föreståndare UPL 
 
Fredrik Georgsson, kvalitetsutvecklare (handläggare) 
 
Niklas Lundgren, konsultchef ITS (föredragande) 
Karl Idberger, biträdande föreståndare UPL (föredragande) 
 
Laga förfall 
Chatarina Larson, universitetsjurist 
 
Protokoll 
 
1. Presentation och inledning Ordförande hälsar välkommen och presenterar de nya 

rådsmedlemmarna Eva Svedmark och Philip Buckland.  
 

2. IT-relaterade behov inför 
2023        

Niklas Lundgren presenterar prioriteringar gjorda av 
övriga strategiska råd.  
Strategiska rådet för digitalisering diskuterar förslagen 
och kommer fram till att: 

• Webbprojektet – del Säkerhet får prioritet 1 
• Webbprojektet – del övrigt får prioritet 2 
• Införandet av ett RMLS system får prioritet 1, 

utifrån ett utbildningsverksamhetsperspektiv 
• Säkerställandet av e-plikt prioriteras ned, bland 

annat med motivering att den ettåriga 
utvecklingskostnaden kan finansieras med 
andra pengar. 
 

Vad gäller tillkomna projekt anser det strategiska rådet 
för digitalisering att 

• Utvecklandet av digitala mallar bör genomföras 
• Tidpunkten för nedstängningen av 

lärplattformarna Cambro och Moodle bör sättas 
så att examinationen kan avslutas enligt 
gällande regler.  
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3. Office 365 Johan Carlsson informerar om följderna av rektors 
beslut om att införa O365. 
 

4. Hybridverkstad Eva Svedmark och Karl Idberger presenterar UPLs 
projekt för hybridlärande.  
Rådet uppmuntarar UPL att snarast sprida 
informationen till fakulteterna.  
 

5. Upphandling 
utskriftstjänst 

Therese Strandberg presenterar den upphandlade 
utskriftstjänsten.  
 

6. Klienthantering & 
Multifaktorautentisering 
(MFA) 

Therese Strandberg presenterar status för införandet 
av multifaktorautentisering samt arbetet med att införa 
en klienthanteringstjänst med centralfinansiering som 
ska säkerställa att alla datorer vid Umeå universitet ska 
vara tillfredsställande säkra. 
 

7. Uppföljning VP21 och 
planering av VP 2023-25 

Ordförande föredrar uppdraget med uppföljning av 
VP21. Efter diskussion beslutar det strategiska rådet 
för digitalisering att i uppföljningen av indikatorer 

• för forskningsprocessen hänvisa till det 
forskningsdatahanteringsprojekt som togs fram 
under 2021 och som ska genomföras under 
2022-25 

• för digitalisering av administrativa processer 
uppdra åt universitetsdirektören att genomföra 
en inventering inom Universitetsförvaltningen. 

 
Planering av VP-arbetet för perioden 2023-25 kommer 
att diskuteras på kommande rådsmöten. Rådet 
uppmanas skicka idéer till rådets handläggare Fredrik 
Georgsson. 
 

8. Planering inför nästa 
möte 

Rådet beslutar att till aprilmötet bjuda in 
representanter från andra lärosäten för att höra om 
deras arbete med att utarbeta en digitaliseringsstrategi. 

 
 


