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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Hans Wiklund 

RADON 120210. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering covid-19 
(Coronaviruset) 

Per Ragnarsson, Lisa Redin ger en 
lägesrapport från hanteringen. En 
stabsgrupp har inrättats, bestående av 
universitetsledning, dekaner, ÖB samt 
representanter från 
universitetsförvaltningen. Gruppen 
sammanträder dagligen tillsvidare. 
Krisledningsgruppen sammanträder 
varje måndag och torsdag. 

Rådet finner den information som 
delges på webb och nyhetsbrev mm 
fungerar bra.  

Ett beslut kommer fattas av rektor den 
17 september 2020 om förändrade 
examinationsformer mm.  

I dagsläget finns det inte tillräcklig 
serverkapacitet för  digitala möte 
(Zoom) utan dialog förs med SUNET 
m.fl. förr att förbättra kapaciteten. 

 Tema  

3  Effektivare service - Ett projekt 
för att förebygga onödiga frågor 

 

Ärendet utgår och ska behandlas vid ett 
kommande möte. 

 

Presentation. 
Bilaga p 3. 

 Vägledning  

4  Översyn av och 
rekommendationer för 
dokumentlagring och 

Ali Foroutan-Rad, Gunilla Stendahl, 
Johan Carlsson presenterar förslag på 
en enhetlig universitetsgemensam 
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samarbetsverktyg vid Umeå 
universitet 

dokumentlagring och samarbetsverktyg.  
Idag finns ett stort utbud av tjänster för 
dokumentlagring och samarbete varav 
flera är centralt finansierade och har 
överlappande funktionalitet, samtidigt 
som viss funktionalitet saknas. En del av 
dem uppfyller inte heller legala och 
övriga krav. 

För att lagra, dela och samarbeta kring 
dokument utan skyddsvärd information 
bör Office 365 användas. För att lagra 
och dela dokument med personuppgifter 
och information med högre 
säkerhetsklass, t ex sekretess bör Trygg 
filyta införas. 

Rådet tillstyrker förslaget för vidare 
hantering. 

Underlag. 
Bilaga p 4 A-B. 

5  Remiss - Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning (SOU 
2019:50) 

Helena Lindvall presenterar förslaget 
som rådet ser kan tillställas 
universitetsledningens kansli samt 
juridiska institutionen för internremiss 
innan yttrandet avges. 
 
Underlag. 
Bilaga p 5. 

Remiss. 

 Information  

6  Runda Rådets ledamöter ger en kort 
lägesrapport, i synnerhet avseende 
hanteringen kring  coronaviruset, från 
respektive fakultet och 
verksamhetsområde.  

 

 Närvaro   

 Hans Wiklund, , ordförande 
Per Ragnarsson  
Hanna Rantamäki 
Boa Drammeh 
Lena Högback 
Per Höglund 
Peder Tjäderborn 
Inger Duchek 
Åsa Boily 
Ann-Christin Edlund 
Ali Foroutan-Rad 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou_201950/
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Susanne Fahlgren 
Daniel Andersson, sekreterare 

 Frånvaro   

 Richard Olsson 
Chatarina Larson 
 

 

  

 
 


