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Tid: Kl. 13:00-14:55 
Plats: Union/Zoom 

https://umu.zoom.us/j/9747609627 
 
  

 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Hans Wiklund 

RADON 200420. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering Covid-19  

- Uppföljning av 
arbetsmiljö som en följ 
av covid-19 
 

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel 
Andersson, Lisa Redin, Carl Larsson, 
Fredrik Georgsson, Nils Eriksson 
informerar om  

kommande undersökning om 
arbetsmiljö för studenter och anställda 
med särskilt fokus på lärdomar och 
utveckling inför hösten. Underlaget 
utgörs av enkäter som kommer gå till ett 
urval av institutioner/enheter (två per 
institution/motsv.) och intervjuer med 
ITS och UPL 

Rådet diskuterar representativitet i fråga 
om respondenter och vikten att få med 
en viss bred. Presentation kommer ske 
vid ledningsgruppen den 15 juni.  

 Vägledning  

3  Regel för mobila 
telefonabonnemang 

 

Inger Duchek, Ali Foroutan-Rad och 
Arne Vedefors informerar om att avtalet 
med Tele2 går ut 3 juni och inför ny 
upphandling har testningar och ny 
kravställan skett. Ny leverantör är Telia 
och första möjliga flyttdag är 11 juni 
2020 (stoppdatum 14 maj). 

De nya abonnemangen innebär framföra 
allt en större surfpott. IT-
kontaktpersoner kommer fördela nya 
sim-kort och målet är att flytta så många 
som möjligt samtidigt av kostnadsskäl. 

Rådet anför att information bör först gå 
ut till chefer som också kan behöva utse 
kontaktperson och vilken 
abonnemangstyp  som ska gälla. 

https://umu.zoom.us/j/9747609627
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I samband ovanstående har det uppstått 
ett behov av att revidera Regler för 
mobila telefonabonnemang. En generell 
översyn har även gjorts av dokumentet, 
för att möjliggöra hållbarhet över tid. 
Dokumentet är exempelvis rensat från 
leverantörsspecifik information om 
paketupplägg och hur själva 
beställningsprocessen går till. Regeln 
tydliggör nu att det är 
universitetsdirektören som fattar beslut 
om abonnemangspriser. 

Rådet tillstyrker förslag på regler med 
tillägg om att lydelsen förbud mot 
utlandssamtal ska utgå. 

Missiv samt förslag. 
Bilaga p 3 A-C. 

4  Resurser för säkerhetsarbete Richard Olsson informerar om det 
kommer behövas mer resurser avseende 
förmågan att ta hand om avfall inom 
bland annat strålsäkerhet innebärande 
ett budgetunderskott om ca 600 tkr i 
budget. Berörda fakulteter kommer 
därför kontaktas för dialog om hantering 
av detta.  

 Information  

5  Runda Rådets ledamöter ger en kort rapport 
från respektive fakultet och 
verksamhetsområde. 

 Övriga frågor  

6  Förtjänstutredningen Daniel Andersson informerar om att 
samtliga lärosäten (och övriga 
myndigheter) har fått en 
remiss/anmodan om underlag från den 
sk Förtjänstutredningen som utreder det 
offentliga belöningssystemet.  

Vid universitet är det förtjänstmedaljen 
som omfattas av förfrågan. 

 

 Närvarande   

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

 


