
Minnesanteckningar 

Administrativa rådet 

 

2020-01-13 

Sid 1 (3)  

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   

 

 
Tid: Kl. 13:15-14:55 
Plats: Union 

 
  

 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Per Ragnarsson 

RADON 191213. 
Bilaga p 1. 

 Tema  

2  Förändringsarbete – 
information, förankring och 
beslut 

• Gemensam (central) 
lösning för bostäder-  
lägesrapport 

• Gemensam (central) 
skrivarfunktion eller 
printlösning - 
lägesrapport  

 

Lena Bohlin, Lokalförsörningsenheten 
ger en lägesrapport kring utveckling av 
organisation för bostadslösning. En 
pilotgrupp kommer inrättas och en 
databas för befintliga kontraktsbostäder 
ska upprättas. Rådet ser frågan som 
mycket angelägen. 

Joakim Hallstig, US och Sara 
Vilhelmsson, ITS informerar om nuläget 
(Umu Copyprint) som innebär mycket 
adminsiation i form av arbete och 
upphandling. Vidare finns det idag ett 
stort antal system och fabrikat och vissa 
verksamheter nyttjar inte Copyprint. En 
översyn av den centrala tjänsten behöver 
därför ses över. Rådet förespråkar 
unisont behovet av enhetlighet och 
förordar att kommande val av hantering 
inte behöver samrådas vidare. 

Radon uppdrar åt föredragande att 
återkomma med förslag på hantering 
när sådant finns. 

 Vägledning  

3  Inför Hans Wiklunds besök 20 
januari 

Rådet enas om att inför KC den 20 
januari ska kanslicheferna gemensamt 
diskutera vad som ska kommuniceras 
vid Hans Wiklunds besök. I övrigt bör 
information om KCs roll och funktion 
ges. 

4  Det strategiska rådet för 
administrations (RADON) 
verksamhetsplan 2020-2022 

 

Rådet går igenom planen enligt bilaga. 

 

Plan. 
Bilaga p 4. 
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 Information  

5  Verksamhetsplan 2020-2022 
Umeå universitet 

Per Nilsson, Susanne Fahlgren ger en 
lägesrapport ifrån beredningsarbetet.  

Missiv samt förslag. 
Bilaga p 5 A-B. 

Inkomna synpunkter 

6  Prioriteringar av IT-satsningar år 
2021 

 

Per Ragnarsson informerar om 
processen och den förskjutna tidsplanen 
och att de strategiska råden ska åter 
behandla förslagen med reviderat 
underlag. 
 
Underlag. 
Bilaga p 6 A-B. 

 Övriga frågor  

7  Lokalförsörjningsenheten Richard Olsson informerar om att 
Johanna Westerberg, Jörgen Sandström 
och Carolin Johansson kommer lämna 
Lokalförsörjningsenheten och 
rekrytering har inletts eller kommer att 
inledas inom kort. Enheten kommer 
därför ha svårighter att hantera 
inkomna ärendet i sedvanlig takt för 
tillfället. 

8  Dataintråg vetenskapliga skrifter Per Ragnarsson informerar utifrån 
uppgifterna i Dagens Nyheter  om att 
minst tolv svenska lärosäten har utsatts 
för dataintrång som kopplas till den 
ryska sajten Sci-Hub, en slags 
piratbibliotek för vetenskapliga skrifter. 
Intrången ska ha skett genom stulna 
inloggningsuppgifter tillhörandes 
studenter och forskare. Frågan bevakas 
av bla 
informationssäkerhetssamordnaren. 

 
 

 Närvaro   

 Per Ragnarsson, ordförande 
Ulla Sehlberg 
Boa Drammeh 
Lena Högback 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Åsa Boliy 

  

https://umu.box.com/s/6wkovjosc1p7e5yt0ld2icxbk9yg1khp
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Ann-Christin Edlund 
Richard Olsson 
Chatarina Larson 
Ali Foroutan-Rad 
Daniel Andersson, sekreterare 

 Frånvaro   

 Peder Tjäderborn 
Inger Duchek 

 

  

 
 


