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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående 
minnesanteckningar 

Hans Wiklund 

RADON 200316. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering Covid-19  Hans Wiklund, Per Ragnarsson och Lisa 
Redin ger en lägesrapport om bland 
annat  

de sk. fyra olika faserna som 
sammanställts, där universitet idag, 
befinner sig i fas tre, planering för 
sommaren och hösten. Vidare det arbete 
som bedrivs för närvarande om att 
sammanställa och identifiera 
konsekvenser och scenarier för att kunna 
agera långsiktigt vid en fortsatt situation i 
höst. Detta ska också ligga till grund för 
en risk- och konsekvensanalys. 

vikten av god planering och 
framförhållning avseende 
ställningstagande hur hösten ska 
hanteras.  

den omvärldsspaning som gjorts 
angående sommarkurser och att rektor 
förslagsvis kommer besluta om  
universitetets sommarkurser läsåret 
2020, innebärande att all undervisning 
som innebär fysiska möten ställas in och 
ersätts med alternativa 
undervisningsformer. Dispens för praktik 
kan även för detta ges av dekan. 

 

3  Analys av ÅR 2019 

 

Carina Henningsson, Ingela Westerlund 
ger en jämförande- och omvärldsanalys 
utifrån övriga lärosätens årsredovisningar 
för 2019. 

Presentation. 
Bilaga p 3. 
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 Tema  

4  Effektivare service - Ett projekt 
för att förebygga onödiga frågor 

 

Inger Duchek informerar från projektet 
Effektivare service, med syfte att 
effektivisera handläggningen genom att 
minska antalet onödiga frågor. Projektet 
utgick från frågor från internationella 
studenter 

Arbetet har renderat i en rapport med 
förslag på vidare åtgärder som bla bereds 
vid Infocenter och International Office., 

Gruppen ser projektet som intressant och 
kan med fördel kan nyttjas inom flera 
områden och ex. gå in i arbetet med 
tillitsbaserad styrning och ledning.  
 

 Information  

5  Runda Per Ragnarsson informerar kort om 
vårproposition och vårändringsbudget 
där bland annat löneomräkningen för 
anslagen till högskolesektorn år 2021 har 
räknats om till 1,72 procent. Det är en 
ökning jämfört med vad som tidigare 
aviserats om 1,64 procent. 

Gruppen ger därutöver en lägesrapport 
från respektive fakultet eller 
verksamhetsområde. 

Sammanfattning av regeringens 
ekonomiska Vårproposition 
(2019/20:100) samt Vårändringsbudget 
2020, (2019/20:99). 
Bilaga p 5. 

 

 

Övriga frågor  

6  Tidpunkt för att rapportera 
bisysslor 

Hans Wiklund informerar om inkomna 
önskemål från verksamheten om att 
senarelägga redovisningen av bisysslor till 
efter sommaren mot bakgrund av Covid-
19.  

Gruppen enas om att föreslå rektor ett 
nytt datum för när fakulteterna 
(kanslicheferna) ska lämna 
sammanställningen av institutionernas 
redovisningar, till exempel den 30 
september eller 31 oktober 2020. Vidare 
bör det falla på fakulteternas ansvar att 
inom ramen för regeln om redovisning 
av bisysslor besluta om 



Minnesanteckningar 

Administrativa rådet 

 

2020-04-20 

Sid 3 (3)  

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   

 

redovisningsdatum från medarbetare 
respektive institutioner.  

I övrigt bör redovisningsblanketten 
för bisysslor översättas till engelska. 

 

 

 

 

 Närvaro   

 Hans Wiklund, ordförande 
Per Ragnarsson 
Boa Drammeh 
Lena Högback 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Anders Lundin 
Ann-Christin Edlund 
Richard Olsson 
Chatarina Larson 
Ali Foroutan-Rad 
Peder Tjäderborn 
Inger Duchek 
Daniel Andersson, sekreterare 

  

 Frånvaro   

 Hanna Rantamäki   

 


