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Tid: Kl. 13:15-14:15 
Plats: Union p 7 Samverkanshuset 
Närvarande: Per Ragnarsson (ordf) 

Daniel Andersson 
Lena Högback 
Peder Tjäderborn 
Åsa Boily 
Ulla Sehlberg 
Boa Drammeh 
Chatarina Larson 
Susanne Fahlgren 
Per Höglund 
Richard Olsson 
Inger Duchek 
Ali Foroutan-Rad 

 
 
 
  

 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Per Ragnarsson 

RADON 190620. 
Bilaga p 1. 

2  RADONs  Internat 24-25 
september, Skeppsvik 

 

Daniel Andersson, Per Ragnarsson inleder. 

Rådet enas om att förlägga internatet till Skeppsvik  
 24-25 september med start 13:30 – dag 1 fram till 
ca 17:30 dag 2. Lämpliga punkter att behandla är;  

• Handlingsplan RADON 

• Radons arbete och arbetsformer 

• Tillitsbaserad styrning inkl. VP 

• Inspirationsföreläsning – förslagsvis av 
digitaliserings- och teknikdirektör Sara 
Lewerentz, Region Västerbotten. 
 

3  Yttrande angående tillsyn avseende 
aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagen  

Annelie Mellström, Caroline Henrysson informerar 
om anmodan från från 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande 
arbetet med aktiva åtgärder under 2018 för 
universitetet som studieanordnare. Detta då DO 
har som uppgift att utöva tillsyn över att 
diskrimineringslagen följs. Svarstiden från DO är 
väldigt kort och en begäran till fakulteterna har 
därför gått ut med fråga avseende dokumentation 
av systematiken gällande arbetet med lika villkor 
som utbildningsanordnare, dvs hur sker arbetet 
med att undersöka risker, analysera orsaker till 
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eventuella risker, vidta åtgärder samt följa upp och 
utvärdera arbetet. Rådet ser det även som centralt 
att att även universitetsförvaltningen (främst SC 
och tillgänglighetsgruppen) inkluderas i svaret. 

Utskick (obs utkast) 
Bilaga p 3. 

4  Pågående och kommande ärenden 
samt runda 

Rådets ledamöter ger information om pågående 
ärenden som är under beredning vid respektive 
fakuletet eller område. 

 Övriga frågor  

5  Inspel till den forskningspolitiska 
propositionen 

Regeringen har inkommit med en inbjudan till 
lärosäten och forskningsråden m.fl. att inkomma 
med underlag som ska ligga till grund för 
inriktningen av forskningspolitiken fr.o.m. 2021. 
Utbildningsdepartementet önskar underlag i syfte 
att delge de prioriteringar som har gjorts på 
respektive lärosäte och hur den framtida 
inriktningen ser ut. De ser gärna också hur 
lärosätets verksamhet förhåller sig till den politiska 
inriktningen i den forskningspolitiska 
propositionen från 2016, t ex med avseende på 
utpekade samhällsutmaningar, samverkan, 
jämställdhet och forskares villkor. 

Som underlag för Umeå universitets inspel önskar 
nu rektor att respektive fakultet/motsv. inkommer 
med underlag, seanst den 24 september,  utifrån 
resp. verksamhet och ovanstående. 

 Universitetets inspel kommer hållas relativt kort i 
omfattning och bland annat knyta an till tidigare 
ingivet budgetunderlag.  

 


