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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Per Ragnarsson 

RADON 1200113. 
Bilaga p 1. 

 Vägledning  

2  Revidering av regel för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
vid Umeå universitet 

 

Jeanette Lövqvist informerar om 
revidering av regel för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 

Rådet diskuterar förslaget och framför 
att det bör förtydligas i 
uppgiftsfördelning för systematiskt 
arbetsmiljöarbete vad som inte gäller 
samtliga chefer , förslagsvis, ”där det är 
tillämpligt” samt att det är berörd 
institution som är ansvarig för 
arbetsmiljön för dess studenter.  

Förslaget ska gå ut på internremiss i tre 
veckor innan samverkan och beslut. 

 
Missiv, förslag, uppgiftsfördelning samt 
nu gällande regler. 
Bilaga p 2 A-D. 

3  Gatekeeping – efterlevnad och 
tillämpning 

Rådet diskuterar fastställt regelverk och 
ser att det med fördel efterlevs 
pragmatiskt. 

Regler. 
Bilaga p 3. 

4  Inför prioriteringar av eventuella 
IT-satsningar år 2021 

Gruppen diskuterar förslag och enas om 
prioriteringar enligt bilaga. Underlaget 
kommer därefter gå till RådITs för den 
samlade behandling av de strategiska 
rådens prioriteringar. 
 

Underlag. 
Bilaga p 4 A-B. 
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 Diskussion  

5  RADON – Utvärdering av 
mötesstruktur med teman mm 

Rådet kommer behandla frågan vid 
kommande internat i mars. 

 Information  

6  Pågående och kommande ärende Per Ragnarsson informerar om att 
förslag på Regional utvecklingsplan 
(RUS) kommer komma för synpunkter 
inom kort och därefter tillställas på 
internremiss till verksamheten. 

 

7  Gemensamma ytor Rådet diskuterar behovet av att få en 
lägesrapport samt plan för fortsatt 
hantering efter avvecklade av idag 
gemensamma filytor som Box och 
Cambro mm. Frågan ska därför 
behandlas på kommande Radon 

8  RADONs internat 25-26 mars. Gruppen diskuterar förslag på punkter 
att behandla på rådets internat 25-26 
mars. Lämpliga punkter är: 

• Uppföljning av Radons VP 

• Utmaningar och möjligheter vid 
resp. verksamhet 

• Mötesformer, struktur och 
innehåll 

• Kommunikation 

• Samverkansytor mm (Teams) 
 
 
 

 

 Närvaro   

 Per Ragnarsson, ordförande 
Hanna Rantamäki 
Boa Drammeh 
Lena Högback 
Per Höglund 
Peder Tjäderborn 
Inger Duchek 
Åsa Boily 
Ann-Christin Edlund 
Richard Olsson 
Chatarina Larson 
Ali Foroutan-Rad 
Daniel Andersson, sekreterare 
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 Frånvaro   

 Susanne Fahlgren  
 

 

  

 
 
 


