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Ärende  Anmärkning 

1.  Inledning Caroline Sjöberg 

Radon 170515, bilaga p 1 

 

KC-mötet nästa vecka ställs in. 

 

Internrevisionsschefen kommer att sluta, och 

en ersättare ska rekryteras. 

Rekryteringskommittén består av Chris 

Heister, Lars Lustig och Hans Adolfsson. Tf 

internrevisionschef tills rekryteringen är klar, 

blir Susanne Hellqvist. När rekryteringen är 

klar vill Chris inrätta en revisionskommitté, 

som ska fungera som ett bollplank. 

2.  Projekt Översyn av HR-stödet Lars Nordlander, Ulla Nordlinder, Ann-

Christin Edlund 

Gruppen presenterade nuläget i utredningen. 

Rapporten ska förankras innan den fastställs 

av styrgruppen. Ett utkast kommer att 

presenteras på Radon 21 augusti. 

 

Man har börjat arbeta med fem processer, där 

ett processteam sätts samman med deltagare 

från olika nivåer och verksamheter. 

Processteamet ska beskriva dagsläget och 

försöka ta fram ett önskat, framtida läge. Detta 

sker under hösten. 

 

Jeanette poängterar att det är viktigt att frågan 

om vilka frågor som ska hanteras på vilken 

nivå tas upp så snart som möjligt. 

Arbetsbelastningen är hög på alla nivåer, men 

man avvaktar med resursförstärkningar 

beroende på att det är oklart vilken inriktning 

HR-utredningen kommer att ta. Arbetet 

fortsätter efter sommaren och Ulla hoppas ha 

en inriktning klar under hösten. 

3.  Befattningsgruppering statistik (BESTA) Lars Nordlander, Ann-Christin Edlund 
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Kraven på lönekartläggning har blivit mer 

omfattande. Idag använder vi Valuator för 

befattningskodning. Vi behöver göra om 

befattningskodningen, och cheferna behöver 

bedöma svårighetsgraden i arbetet. Det har 

inte tidigare gjorts någon 

genomgång/kvalitetssäkring av 

bedömningarna på UmU-nivå. Arbetet är 

relativt omfattande. UmU vill gå över från 

Valuator till BESTA. PÅ BESTA-koder finns 

statlig statistik kring lönebildning. 

 

I lönekartläggningen tittar man även på 

lönetillägg för uppdrag. Behöver ha en enhetlig 

linje kring dessa. 

4.  Gemensam utskriftstjänst för UmU Sören Berglund 

Underlag bilaga p 4 

Medfaks prefekter har frågor kring 

kostnadseffektiviteten och sårbarheten. Vill ha 

förslaget på remiss. 

Samfak tycker också att remiss vore en bra idé. 

Humfak har redan tagit in synpunkter 

skriftligt. Jeanette distribuerar det i gruppen 

och till Sören. 

LH är generellt sett positivt inställda. 

 

Gruppen beslutar att förslaget ska gå ut på 

remiss i början av september. Kanske även 

kombinerat med någon slags workshop där 

frågar och farhågor kan diskuteras. 

 

Ungefär våren 2018 bör vi ha en ny lösning på 

plats. 

5.  Handläggningsordning för externa 

forskningsbidrag 

Annica Ericsson 

Underlag bilaga p 5 

Handläggningsordningen har reviderats i 

enlighet med rektorns nya besluts- och 

delegationsordning. 

 

Mall för forskarintyg finns på Aurora, borde 

läggas in som information i 

handläggningsordningen. 

6.  Handläggningsordning för 

disciplinärenden 

Linda Lundmark 

Underlag bilaga p 6 
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Handläggningsordning för disciplinärenden 

har tidigare inte funnits. Kommer att skickas 

ut på remiss inom kort. 

 

Cecilia E väcker frågan om även doktorander 

hanteras i disciplinnämnden. Linda förtydligar 

att det beror på i vilket sammanhang 

överträdelsen har skett. Om det är inom ramen 

för sin anställning ska ärendet hanteras av 

personalansvarsnämnden. Om ärendet är 

inom ramen för studierna ska det hanteras av 

disciplinnämnden. Linda lägger till i 

handläggningsordningen att ärenden som 

gäller doktorander behöver bedömas från fall 

till fall, om det är en ärende för 

disciplinnämnden eller inte. 

7.  Fördelning av kostnader för fast telefoni 

och växel 

Inger Duchek 

Underlag bilaga p 7 

Inger presenterade ett nytt förslag till 

fördelning av kostnader för fast telefoni, som 

bygger på att kostnaderna fördelas per antal 

anställda minskat med det antal 785-

anknytningar man redan betalat för samt att 

endast 50% av doktoranderna räknas med. 

 

Uppskattningarna är ungefärliga, då vi väntar 

på uppgift från Teknat om hur många 785-

anknytningar de har. 

 

Det administrativa rådet ställde sig bakom det 

nya förslaget, med reservation för att Medfaks 

controllers inte har hunnit granska förslaget då 

handlingarna inför mötet skickades ut så sent. 

Cecilia E tar med sig frågan och Medfak 

återkommer senast vid nästa Radon-möte 21 

augusti med eventuella synpunkter. 

8.  Övriga frågor Anders Lundin lyfter frågan om 

mobiltäckning. Han har åkt E4:an under 

helgen och det var väldigt dålig täckning 

mellan t ex Stockholm och Uppsala. Anders 

skriver ner och rapporterar till Arne Vedefors. 

 

 

 

 


