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 Ärende Anmärkning 

1  Inledning, sommarsummering mm Caroline Sjöberg informerar bland annat om  

universitetets hantering kring IT-säkerhet 
med anledning av händelserna på 
Transportstyrelsen,  

namnlista som publicerats på webben som 
pekar ut enskilda för bla deras politiska 
sympatier. Universitetet kommer inte agera 
med anledning av detta, 

rekryteringarna av tf. IT-chef Therese 
Söderlund och IO-chef Ingrid Svensson. 

RADON 170619. 
Bilaga p 1. 

 Tema  

2  Campusutveckling Richard Olsson informerar bland annat om  

skapande av ett nytt skyltprogram, med syfte 
att enhetligt och tydligt koncept för 
universitetets lokaler. Bytet av skyltar 
kommer ska succesivt under hösten, 

utvecklingsområden vid campus med bland 
annat byggande av ett nytt parkeringshus på 
norra campus samt översynen av lokalerna i 
NUS och nyttjande och samordnande mellan 
dem, 

stora och budgetmässiga kommande projekt 
som Umevatoriet fysiska samgående med 
Sliperiets, samlokaliserande av ITS lokaler, 
ombyggnad av UmUB samt 
ombyggnationerna av Universum. 

den internationella och nationella trenden 
med att arbeta med ytor mellan och 
verksamheter och hur de integrerar med 
varandra samt hur vi kan optimera det 
pedagogiska och tekniska stödet för våra 
studenter och anställda också med beaktande 
av en hållbar utveckling.  
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3  Vägledning  

4  Uppdragsutbildning - nya rutiner för 
stöd för studerande med 
funktionsnedsättning 

Helena Lindvall, Maria Fahlén informerar om 
Studentcentrums (SC) uppdrag om att 
tillhandahålla stöd till studenter med 
funktionsnedsättningar vid Umeå universitet. 
Som studenter räknas studerande på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 
Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte, 
idag i gällande regelverk.  

Nya rutiner för 2017 är att institution/enhet 
kan köpa stöd för deltagare vid 
uppdragsutbildning av SC för ex. pedagogiskt- 
och tekniskt stöd. Ansökan om stöd ska ske 
genom systemstödet Nais. Här kan även 
institutionen få i uppdrag att ansvara själv för 
stödet. Viktigt här att stödet finansieras inom 
ramen för själva uppdragsutbildningen. 

5  
Förslag på uppföljningskriterier och 
strategier delmål 2018-2020   
 

Per Ragnarsson ger en lägesrapport avseende 
arbetet med uppföljningskriterier och 
strategier för delmål 2018-2020 
 
Generella utgångspunkter är  
  

• Maximalt tre uppföljningskriterier 
resp. tre strategier per delmål. 

• Försöka ta hänsyn till 
fakulteternas/motsvarande 
synpunkter 

• Ej så tydlig koppling till 
uppföljningskriterier och strategier 
2012-2017 
 

För uppföljningskriterierna gäller att de 

• ska vara nära kopplade till delmålet 

• ska vara uppföljningsbara 

• ska täcka in hela delmålet 

• Befintliga mätningar/uppföljningar 
används i så hög grad som möjligt 
(nya frågor m.m. kan därför behöva 
läggas till) 

• ska ange en positiv riktning samt en 
nivå 

• ska fungera på alla tre organisatoriska 
nivåer i möjligaste mån 

• Kan kopplas till befintliga 
planer/beslut. 
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 Övriga frågor  

6  Värdegrund Rådet diskuterar det pågående 
värdegrundsarbetet och behovet av gemensam 
samsyn och ram för arbetet. Frågan ska därför 
behandlas vid ett kommande möte.  

 


