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 Ärende Anmärkning 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 171218. 
Bilaga p 1. 

2  Ny externwebb - Tidsplan och 
aktiviteter 

Olof Malmberg och Jonas Lidström ger en 
lägesrapport och betonar vikten av det finns 
utsedda webbansvariga som ansvarar för att 
deltaga vid obligatoriska informationsmöten, 
planer enhetens/kansliets arbete samt 
informera kollegor mm. 
 
Innehållet i För våra anställda ska flyttas till 
Aurora (deadline 18 maj), Enheterna vid 
universitetsförvaltning ska flyttas till Aurora 
(deadline 26 april). Därefter bör en inventering 
ske under vårterminen och utbildning av 
redaktörer under höstterminer. InfoGlue 
stänger ned den 13 december. 

Rådet ser gärna att KOMM ger vägledning i vad 
som är att betrakta som extern kontra intern 
information och målgrupper. KOMM k0mmer 
också att bidra med rapporter från bla Google 
analytics för att ge kunskap om besökstrafik mm 
på befintliga sidor innan flytt och ny struktur. 

En återkoppling i ärendet kommer ske vid 
kommande RADON den 19 februari. 

3  Regler för prefektens ansvar – 
behörighet att förfoga över 
myndighetens medel 

Christina Adolfsson informerar om förslag på 
nya regler enligt bilaga. Rådet enas om att 
tillstyrka förslaget men ser gärna att chefens 
ansvar även anges på en generell nivå och är 
systemoberoende samt att det förtydligas att det 
inte är tillåtet att attestera egna frakturer. 
Förslaget kommer gå till samverkan (CSG) 
innan beslut av rektor. 

Förslag. 
Bilaga p 3. 

4  Budgetunderlag 2019-2021  Anders Steinwall informerar om processen för 
Budgetunderlag 2019-2021 och rådet diskuterar 
innehåll där bostadsfrågan (tillstånd att uthyra 
lägenheter/bostäder) bör lyftas. Även 
lärarutbildningen och praktiknära forskning 
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föreslås ingå. Budgetunderlaget kommer 
fastställas av universitetsstyrelsen den 20 
februari 2018. 
 
Information. 
Bilaga p 4. 

5  Modellförslag för styrning av 
universitet och högskolor (STRUTEN) 

Anders Steinwall informerar om utredningen 
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, 
dir 2017:46 (STRUTEN) där särskild utredare är 
Pam Fredman och Steinwall är en av 
sekreterarna. 

Utredaren ska enligt regeringens uppdrag göra 
en samlad översyn av universitetens och 
högskolornas styrning, inklusive resurstill-
delning. Utredaren ska lämna förslag för styr-
ningen för de statliga lärosätena. Syftet är att ut-
veckla styrningen så att den effektivt och 
ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara 
ett av världens främsta forsknings- och 
innovationsländer och en ledande kunskaps-
nation, där högkvalitativ forskning, högre 
utbildning och innovation leder till samhällets 
utveckling och välfärd, näringslivets 
konkurrenskraft och svarar mot de samhällsut-
maningar vi står inför, både i Sverige och 
globalt. 

Utredningen har nu presenterat en första 
förslagsmodell där det föreslås att fyraåriga 
överenskommelser mellan regering och lärosäte 
införs. Detta för att åstadkomma en mer 
långsiktig, sammanhållen och lärosätesspecifik 
styrning. Dessa ska baseras på en dialog mellan 
regeringen och respektive lärosäte. Vidare att 
anslagsmedel ges samlat till respektive lärosäte, 
men bygger på olika delar som har tydliga 
beräkningsunderlag. Beräkningen av dessa 
delar ska vara transparent och redovisas för 
riksdagen i budgetpropositionen. Lärosätena 
fördelar därefter, utifrån de kvalitetskrav som 
finns för verksamheten, anslagsmedel mellan 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå, 
forskarnivå samt forskning.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
december 2018. 

 
Förslag. 
Bilaga p 5. 

6  Ansökningsprocess för att bli UmU-
forskningsinfrastruktur 

 

Kristoffer Lindell informerar om regelverk och 
process kring hantering av 
forskningsinfrastruktur vid universitetet där en 
del är av det är ansökningsprocessen om att utse 
och ge status som s.k. UmU-
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forskningsinfrastrukturer. Årets 
ansökningsperiod är mellan 1 januari till och 
med den 31 mars 2018. För ansökan ska ett 
särskilt ansökningsverktyg på webben 
användas. Information om processen kommer 
gå ut med chefsnytt mm. 
 
Underlag. 
Bilaga p 6 A-B. 

 


