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 Ärende Anmärkning 

1  Inledning  

 

Caroline Sjöberg 

Gruppen enas om att byta namn till Rådet för 
administration (RADON).   

AG 170327. 
Bilaga p 1. 

2  Priser för telefoni och digital 
kommunikation vid Umeå universitet 

Inger Duchek, Arne Vedefors informerar om 
förslag på ny modell för telefon och digital 
kommunikation enligt bifogat förslag. 

Rådet diskuterar ärendet och Medicinsk 
fakultet ser gärna en vidare utredning av 
frågan vidare med tanke på bla hanteringen 
för anställda med klinisk tjänstgöring.  

Underlag. 
Bilaga p 2. 

3  Handlingsplan - Umeå universitets 
arbete med jämställdhetsintegrering 
2017-2019 

 

Heidi Hansson presenterar förslag på 
handlingsplan som rådet diskuterar. Den 
inledande texten kommer att lyftas ut och 
ligga separat i den version som inom kort 
kommer utgå på internremiss innan den 
tillställs Jämställdhetssekretariatet i början av 
juni 2017.  

Förslag Handlingsplan. 
Bilaga p 3 A. 
 
Återkoppling från Nationella sekretariatet för 
genusforskning. 
Bilaga p 3 B. 

4  Tema - Kvalitetsutveckling inom 
administration (inkl. audit) 

 

Peder Tjäderborn, Chatarina Larson, Inger 
Duchek informerar om den auditsmodell som 
universitetsförvaltningen använder sig av för 
kvalitetsutveckling och för att förbättra 
effektiviteten. För resp. audits sker 
djupintervjuer med personal och chef på de 
olika enheterna så att erfarenheter och goda 
exempel tas till vara för fortsatta arbetet.  
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Audits genomförs på varje enhet enligt ett 
löpande schema. Under varje termin 
genomförs ca 2 audits fram till år 2020 med 
start under 2016. 

Rådet diskuterar modellen och kanslicheferna 
framhåller ett önskemål om att även 
kanslierna bör framgent omfattas i arbetet.  
Enhetsaudit ULK. 
Bilaga p 4. 

5  Villkor för uppdraget som dekan eller 
prodekan 

Daniel Andersson informerar om kommande 
process att tillträdande dekaner och 
prodekaner ska ingå uppdragskontrakt med 
rektor.  Rektor kommer inför det kalla till 
möten i slutet av maj för samtliga parter. 
 
Regel. 
Bilaga p 5. 

 


