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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Caroline Sjöberg 

RADON 190415. 
Bilaga p 1. 

2  Regler för lokaler 

 

Carl Larsson informerar om förslag på 
regler. Rådet tillstyrker att förslaget kan 
gå ut på remiss innan beslut av rektor. 

Förslag 
Bilaga p 2. 

3  Friskvård Inger Duchek och Daniel Andersson 

informerar om förslag, innebärande att 

samlat universitetsgemensamt 

regelverk Friskvård vid Umeå 

universitet (idag Regel för 

friskvårdsbidrag) där Hälsa på Campus 

och friskvårdstimmen regleras. 

Avseende friskvårdstimmen med en 

motsvarande lydelse för 

friskvårdstimmen som ex. vid Uppsala 

universitet.  

Rådet enas om att tillstyrka förslaget 

med förtydligande om att 

friskvårdstimmen inte ska delas upp 

mer än vid två tillfällen per vecka och att 

friskvårdstimmen ska användas för 

deltagande vid Hälsa på Campus samt 

Kultur på Campus. För deltagande vid 

båda dessa arrangemang  ska, utöver 

friskvårdstimmens utrymme (beroende 

på anställningsgrad) (och om 

verksamheten medger) , eventuell 

sparad flextid användas.  

Rådet önskar även att Personalenheten 
utreder vad som gäller i 
försäkringshänseende i samband med 
friskvård från och till arbetet och att 
enheten återkommer med ett förslag på 
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regelverk vid kommande Radon den 10 
juni.  

4  Umeå universitet Holding AB:s 
verksamhet 

Camilla Viklund informerar om Umeå 
universitet Holding AB:s verksamhet.  

Under verksamhetsåret 2018 har 
exempelvis 58 nya ideer inkommit från 
målgruppen forskare/lärare vid 
universitetet och motsvarande 63 ideer 
från studenter. Gällande bolag så har 6 
nya aktiebolag sprungna ur tidigare 
verifieringsprojekt startats. 

5  Indikatorer inför 
verksamhetsplan år 2020-2022 

Per Ragnarsson inleder. 

Rådet diskuterar frågan och enas om att 
utgå från några redan etablerade och 
mätbara områden så som arbetsmiljö 
med NMI och miljöredovisning mm. 

En arbetsgrupp utses, bestående av Per 
Ragnarsson, Susanna Fahlgren och 
Peder Tjäderbor,  som får i uppdrag att 
ta fram ett förslag till kommande råd 
den 10 juni. 
 

Underlag. 
Bilaga p 5. 

6  Yttrande över betänkandet Styr- 
och resursutredningen 
(Strut)  En långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad 
styrning av högskolan (SOU 
2019:6) 

Carina Henningsson informerar om 
förslag på yttrande i enlighet med bilaga.  

 
Förslag. 
Bilaga p 6. 

7  Kommunikation vid terminsstart  Sofia Wiesler informerar om kampanj 
som vänder sig till internationella 
studenter med start under vårterminen. 
Gruppen framför att motsvarande 
information även bör ges till strategsiak 
rådet för utbildning.  
 

8  SUHF:s konferens: Kvalitet i 
administration och 
stödverksamhet vid lärosäte 

Caroline Sjöberg informerar om att varje 
lärosäte garanteras 6 platser och 
intresserade kan anmäla intresse  

Peder Tjäderborn kommer informera 
om ”Värdeskapande processer - en 
enhetsöverskridande utvecklingsinsats 
inom Umeå universitets förvaltning” 
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Underlag. 
Bilaga p 8. 

 


