•

Minnesanteckningar
Administrativa rådet

2021-08-16
Sid 1 (3)

UMEÅ UNIVERSITET
Tid:
Plats:

1

Kl. 13:00-14:55
https://umu.zoom.us/j/65211778900

Ärende

Anmärkning

Föregående minnesanteckningar

Hans Wiklund
RADON 210721
Bilaga p 1.

2

Hantering covid-19
a)
b)
c)
d)
e)

Lägesrapport och närvaro
Möte med smittskyddet
Beslut avseende HT 2021
Avvikelse
Övrigt

Per Ragnarsson, Daniel
Andersson, Lisa Redin, Anna
Lawrence, Carl Larsson
a) Gruppen diskuterar
förslag till beslut och
bla motsägelsen i att
tillåta viss mån fysiska
möten samtidigt som
hemarbete ska råda.
Här gäller FMHs
rekommendationer som
medför ett ska men
samtidigt behöver
medarbetare träffas
fysiskt för
campusundervisning.
Vidare att det bör finnas
en motsvarande lydelse
om samma grupp för
medarbetare. Det bör
vidare förtydligas att
det är chef som avgör
fysisk närvaro. I övrigt
kommer arbetsgruppen
avseende Post Covid
lämna en lägesrapport
om ca en månad.
Underlag.
Bilaga p 2 A-B

3

Ali Foroutan-Rad och Johan
Carlsson inleder.

IT-prioriteringar

Rådet framför bland annat
behov av utveckling av Primula
för att komma från den
omfattade pappershanteringen.

Umeå universitet

901 87 Umeå

www.umu.se

•

Minnesanteckningar
Administrativa rådet

2021-08-16
Sid 2 (3)

UMEÅ UNIVERSITET
Vidare
en önskan om en ökad
digitalisering av processer är
välkommet (här svarar ITS att
ärendehanteringssystem baserat
på Microsoft Dynamics kan
svara mot det). Här framförs
dock synpunkt om risken att
samla allt för många system
med Microsoft som leverantör.
att universitetet behöver bli
bättre på att formellt och
systematiskt avveckla system.
att det bör klargöras hur
hanteringen av
bemanningsplanering ska ske
när BPS ej nyttjas längre,
att Selma med fördel kan utgå
och ersättas med ett mer
ändamålsenligt system.
Underlag.
Bilaga p 3.
Vägledning/information
Handläggningsordning för
organisations- och
befattningsförändringar

Ärendet bordlägges.

5

Aktuella och kommande ärenden

Susanne Fahlgren, Daniel
Andersson informerar om
forskningsinfrastrukturutredningen som kommer
komma på remiss inom kort.

6

Runda

Rådet ger en kort lägesrapport
från respektive fakultet eller
verksamhetsområde.

4

Förslag.
Bilaga p 4.

Övriga frågor

7

Remiss - Omställningsstudiestöd

Umeå universitet

Per Ragnarsson informerar från
utsedd arbetsgrupp där en rad
frågeställningar utifrån valda
områden i utredningsförslaget
kommer skickas ut 18 augusti
till fakulteterna. Sisat svarsdag
29 augusti.
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8

Personal Lokalförsörjningsverket

Ulrika Moström kommer gå till
Trafikverket och befattningen
kommer utannonseras inom
kort. Dock medför detta att
vissa frågor kommer försenas
något. Ex.
brandskyddsutbildningar mm.

Närvaro
Hans Wiklund, ordförande
Per Ragnarsson
Boa Drammeh
Per Höglund
Susanne Fahlgren
Åsa Boily
Ann-Christin Edlund
Richard Olsson
Inger Duchek
Hanna Rantamäki
Lena Högback
Ali Foroutan-Rad
Daniel Andersson, sekreterare
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