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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående minnesanteckningar Hans Wiklund 

RADON 200817. 
Bilaga p 1. 

 Information  

2  Hantering Covid-19  

- Process 
ekonomihantering 
Covid-19 
 

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel Andersson, 
Lisa Redin,  

Det har kommit frågor om hur eventuella ökade 
kostnader med anledning av Covid-19 ska 
hanteras inom Umeå universitet. 
Universitetsledningens inriktning är att varje 
institution respektive enhet hanterar sina ev. 
ökade kostnader eller minskade intäkter p.g.a 
pandemin samt att ev. ekonomiska problem som 
inte klaras kan lyftas till nästa beslutsnivå.  

Fakulteter, universitetsförvaltning, 
Universitetsbiblioteket och Lärarhögskolan har att 
inkomma med underlag om konstandsökningar 
eller besked att de inte skickar in underlag senast 
17 november. Rektor kommer därefter besluta om 
eventuella medel från universitetsgemensam nivå 
år 2020. 

Rådet diskuterar förslaget och diskuterar bland 
annat svårigheter med upprätta kvalitetssäkrade 
prognoser under rådande läge under hösten samt 
efterfrågar mall som stöd. Per Ragnarsson tar 
med sig frågan till universitetsledningen huruvida 
föreslagna tidpunkter ska justeras (över läsåret). 

Underlag. 
Bilaga p 2. 

3  Universitetskanslersämbetets 
lärosätesgranskning 

Åsa Rudehäll informerar om tidplan och planerat 
arbete inför Universitetskanslersämbetets 
lärosätesgranskning och universitetets 
självvärdering med anledning av denna.  

Rådet framför synpunkt om att senarelägga en 
vecka med den planerade internremissen till 
kårer, fakulteter, LH, UB, förvaltning och 
universitetsledning med anledning av skolornas 
höstlov. 
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Vidare sker information om kommande 
självvärdering avseende breddad rekrytering. 
Även denna utvärdering kommer innebära 
underlag från verksamheten. Ett 
förfrågningsunderlag kan utgå efter 28 september. 

 

Tidplan. 
Bilaga p 3. 

4  Universitetsförvaltningens arbete 
med tillitsbaserad styrning och 
ledning mm 

Hans Wiklund, Susanne Fahlgren informerar om 
det universitetsgemensamma arbetet med 
styrning och ledning. Rådets ledamöter från 
fakulteter, Lärarhögskolan och 
universitetsbiblioteket kommenterar kort hur 
arbetet sker vi respektive verksamhet. 

 

5  E-signering Ali Foroutan-Rad informerar om tjänsten eduSign 
som tillhandahålls av SUNET och som är 
tillgänglig för alla anställda vid Umeå universitet 
med ett Umu-id. Tjänsten användas för att ladda 
upp och elektroniskt skriva under ett PDF 
dokument eller XML dokument. Det är också 
möjligt att flera parter kan skriva under samma 
dokument t.ex. vid ett avtal. Tjänsten innehåller 
även möjlighet att validera ett underskrivet 
dokument.  

Rådet diskuterar frågan och ser det som 
välkommet och bland annat som ett bra stöd i 
hanteringen av bisyssloredovisning. Det bör 
vidare finnas en tydlig implementeringsplan och 
en avgränsad pilotverksamhet. 

 Information  

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

  

 Övriga frågor  

7  Enkät från Myndigheten för 
delaktighet 

Peder Tjäderborn informerar om inkommen enkät 
och föreslår att enkäten sprids via handläggarna 
för lika villkor vid fakulteterna.  
 
Rådet ser detta inte som framkomligt i rådande 
läge utan beredningen får denna gång hanteras 
först i Lika villkorsrådet. 
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 Närvaro   

 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 
Hanna Rantamäki 
Daniel Andersson, sekreterare 

  

 


