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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 200511. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering Covid-19  

 

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel 
Andersson, Lisa Redin informerar bla 
om att ett samlingsbeslut avseende 
hemarbete och studier mm kommer 
fattas av rektor 17 juni utifrån 
regeringens och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer samt kommande 
beslut om beslut om undantag avseende 
universitetets publika verksamheter. 

Rådet diskuterar bla uppkommen 
efterfrågan av visir och skydd. 
Universitetsledningen tar med sig frågan 
och om det ev. ska inhandlas eller 
koordineras centralt. 

 Vägledning  

3  Förslag till utvecklad process för 
intern styrning och kontroll 
(FISK) inför 2021 

Carina Henningsson, Carl Larsson 
informerar om förslag utvecklad process 
för FISK mot bakgrund av inriktningen 
att arbeta med tillitsbaserad styrning. 
Processen för intern styrning och 
kontroll, checklistan, mallen för 
fakulteternas/motsv. riskanalys, samt 
uppföljningsmallen för förebyggande 
åtgärder i 2020-2022 års 
universitetsövergripande riskanalys har 
därför setts över i syfte att anpassas till 
detta arbetssätt. 

Rådet diskuterar frågan och efterfrågar 
bla en samlad uppföljning från den 
universitetsgemensamma nivån. Viktigt 
att notera att det inom en rad områden 
redan finns uppföljningar eller underlag 
vilket gör att en uppgiftsinsamling inom 
ramen FISK inte blir nödvändig.  

https://umu.zoom.us/j/9747609627
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Gruppen tillstyrker med några 
justeringar och förenklingar, i övrigt 
modellen men att den ska ske på prov 
och att den inledningsvis blir ettårig.  

Gruppen tillstyrker föreslagen modell 
Underlag. 
Bilaga p 3 A-D. 

4  Instruktion för Antagningsråd 
och Examensråd vid Umeå 
universitet 

 

Peder Tjäderborn, Daniel Andersson 
informerar om förslag på Instruktion för 
Antagningsråd och Examensråd vid 
Umeå universitet. Instruktionen utgör 
inga större skillnader i fråga om rådens 
uppdrag och sammansättning men har 
sammanställts i ett beslut (instruktion) 
och kopplingen till USR har tydliggjorts. 
Beslutet behöver fattas innan 
halvårsskiftet då ny mandatperiod 
träder ikraft. 
 
Förslag. 
Bilaga p 4. 

 Information  

5  Universitetsförvaltningens arbete 
med tillitsbaserad styrning och 
ledning mm 

Inger Duchek informerar om 
förvaltningens arbete inom modellen 
där en rad områden identifierats och där 
arbetsgrupper kommer fokusera på 
såsom VP och uppföljning, chefs-och 
medarbetarskap, återkoppling samt 
information.  

Frågan kan med fördel behandlas vid 
Radons internat i september. 

6  Runda Rådet ger en kort lägesrapport från 
respektive fakultet och 
verksamhetsområde. 

 
 
 
 

 Närvaro   

 Hans Wiklund, ordförande 
Per Ragnarsson 
Boa Drammeh 
Lena Högback 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Ann-Christin Edlund 
Ali Foroutan-Rad 
Peder Tjäderborn 

  



Minnesanteckningar 

Administrativa rådet 

 

2020-06-15 

Sid 3 (3)  

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   

 

Inger Duchek 
Hanna Rantamäki 
Daniel Andersson, sekreterare 

 Frånvaro   

 Richard Olsson   

 


