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Tid: Kl. 13:00-14:30 
Plats: Zoom 

 
 
  

 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Hans Wiklund 

RADON 200615. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering Covid-19  

 

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel 
Andersson, Lisa Redin informerar om att 

i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 
SciLifeLab och Försvarsmakten förs 
diskussioner om masstester av universitetets 
anställda och studenter inom ramen för en 
större studier. 

kårordförandena kommer att träffa 
universitetsledningen den 17 augusti 14.30 för 
att diskutera mottagningen för ställningstagande 
kring genomförande och former för dessa.  

den 6 augusti fattade regeringen beslut om att 
förlänga giltighetstiden för resultat på 
högskoleprovet från 5 till 8 år. Inget prov 
hösten2020 – betydande praktiska svårigheter 
m.m. UHR föreslår två prov våren 2021 

varken LU, UU, SU, GU, LIU eller ÖU har någon 
information om skyddsutrustning 

att universitets inte kommer att centralt 
tillhandahålla skyddsutrustning 
 
beslut från verket om att 50 procent av studierna 
ska tillbringas på campus för att erhålla 
uppehållstillstånd. 
 
att studieadministrativa gruppen getts i uppdrag 
att ge förslag till  universitetsledningen vad som 
gäller för studenter som ej kan delta i ej 
obligatoriska föreläsningar, respektive fråga  om 
studieuppehåll m.m. Rådet diskuterar vidare  

uppgifter från IO visar på 340 inresande 
utbytesstudenter (juni), vanligtvis ca 600. 
 
gällande Lokalbokning universitetsgemensamt 
bokningsbara lokaler: Ca 45 800 timmar hittills 
bokade inför hösten, 2019 var 61 000 timmar 



Minnesanteckningar 

Administrativa rådet 

 

2020-08-17 

Sid 2 (3)  

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   

 

bokade totalt under terminen. En ökning med ca 
10 000 timmar sen 9 juni. Inga signaler hittills 
om att det är brist på lokaler att boka. Det sker 
vidare en förstärkt lokalvård och städning. 

Gällande Zoomroom så förekommer tekniska 
problem för dessa i förvaltningshuset. Det finns 
fyra portabla utrustningar att låna från 
Infocenter via TimEdit. 

Utifrån FMH förnyade rekommendationer om 
distansarbete och universitetsledningens 
ställningstagande  i frågan efter semestern gäller 
utgångspunkten att de universitetsgemensamma 
mötena genomförs digitalt tillsvidare, 
åtminstone september ut för att därefter ett nytt 
ställningstagande. 

Rådets ledamöter ger lägesrapport från 
respektive fakultet inom området. 

Underlag. 
Bilaga p 2. 

 

 Vägledning  

3  Universitetsgemensamma 
projekt – reviderade regler 

Per Nilsson informerar om förslag på 
reviderat regelverk. De nya regelverket 
är jämfört med förslag på reviderat bl.a.  
mer förenklat, stringent, tydliggörande 
och att universitetsgemensamma projekt 
kan omfattas även av projekt som inte är 
universitetsgemensamt finansierade. 
Rådet tillstyrker att förslaget kan gå på 
internremiss till universitetsförvaltning, 
fackliga huvudorganisationer samt 
universitetsbiblioteket. 

 
Underlag. 
Bilaga p 3 A-E. 

4  Det strategiska rådet för 
administrations (RADON) 
verksamhetsplan 2020-2022 

 

Rådet går igenom planen och enas om 
åtgärder och status i verksamhetsplanen 
enligt bilaga.  

 
Förslag. 
Bilaga p 4. 

5  Inbjudan att inkomma med 
föranmälan och ansökan nya 
examenstillståndsprövningar 
inför hösten 2020 

 

Peder Tjäderborn informerar om 
förfrågan från UKÄ. Rådet enas om den 
kan gå vidare ut till fakulteterna. 
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Anmodan. 
Bilaga p 5. 

 Övriga frågor  

6  Förfråga från Linnéuniversitet Susanne Fahlgren informerar om 
inkommen förfrågan från 
Linnéuniversitet om en undersökning 
för att lära känna forskarkollegor i 
landet bättre och få en djupare förståelse 
för hur de ser på Linnéuniversitetet. 
Undersökningen omfattar 
telefonintervjuer på ca 30 minuter.  

Gruppen enas om att svara avsändaren 
att de är fria att kontakta forskare vid 
universitetet men att vi uppskattar 
informationen om undersökningen.  

 
 
 
 

 Anmälda Frånvaro 

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

Hanna Rantamäki 

 


