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 Ärende Anmärkning 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 180618. 
Bilaga p 1. 

2  Uppföljning RADON VT 2018 Daniel Andersson föredrar uppföljningen och 
rådet diskuterar bland annat frågan om 
tryckeri där fortsatt beredning pågår.  

Rapporten kommer  läggas upp på en 
gemensam yta för rådet. 
 

PM 
Bilaga p 2. 

3  Forskningsinfrastruktur – process och 
fakulteternas syn och frågor avseende 
prioritering och finansiering 

Kristoffer Lindell ger en lägesrapport i arbetet. 
Rådet diskuterar frågan och synpunkter 
framförs om problematiken att budgetera och 
ha planeringsförutsättningar när det ex. är 
flera faktorer, som externa finansiärer, att 
förhålla sig till i processen. 

Underlag. 
Bilaga p 3. 

4  Projekt Bibliometrisk analysplattform Kristoffer Lindell informerar om projektet 
med mål att ta fram ett beslutsunderlag i form 
av en slutrapport där olika användarfall och 
analysbehov testats mot en bibliometrisk 
analysplattform. En arbetsgruppen är tillsatt 
för att fungera som referensgrupp. Rådet 
framför bland annat vikten av att IT-enheten 
involveras i projektet och att möjligheten att 
nyttja Fokus ska undersökas. 

Projektplan mm. 
Bilaga p 4 A-B. 

5  Den tid som kurs- och 
utbildningsplaner bör vara fastställda 
och tillgängliga för studenterna  

Peder Tjäderborn, Erik Ångman informerar 
om att beslutet från UKÄ som påverkar 
universitetets rutiner och föranleder en 
revidering av regelverket Regler för 
utformning av kursplaner på grund- och 
avancerad nivå. Revideringen planeras att 
fastställas av rektor i september.  

TillsynsPM och yttrande. 
Bilaga p 5 A-B. 
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6  Yttrande över EU-kommissionens 
förslag till förordning för 
sammanhållningspolitiken för perioden 
2021-2027  

Agneta Hånell Plamboeck presenterar förslag 
på yttrande enligt bilaga. Rådet enas om att 
förslaget går ut på ny internremiss med sista 
svarsdag 5 september.  

 
Remiss samt förslag på yttrande. 
Bilaga p 6 A-B 

7  Policy – dubbla karriärer, elitidrott och 
studier vid Umeå universitet   

Pernilla Eriksson, Carl Larsson informerar om 
förslag på revidering av regelverk enligt 
bilaga. Rådet diskuterar handlingstyp och 
enas om att styrdokumentet bör vara policy. 
Förslaget kan gå till beslut av rektor den 28 
augusti. 
 
Förslag. 
Bilaga p 7 A-B. 

8  Riskinventering - rapport Jörgen Sandström, Lisa Redin informerar om 
Riskinventeringen 2017 som besvarades av 71 
(av 73) institutioner, enheter eller 
motsvarande. Det motsvarar en svarsfrekvens 
på 97 procent. Resultatet visar fram för allt ett 
behov om informationsinsatser inom 
informationssäkerhet och IT-säkerhet. 
Rapporten kommer fastställas av 
universitetsdirektören efter justeringar.  

Rapport samt bildspel. 
Bilaga p 8 A-B. 

 

9  Översyn av studieavgifter Per Ragnarsson informerar om förslaget som 
innebär en justering av storlek på nuvarande 
gällande studieavgifter behöver göras 
eftersom prisnivåer varit oförändrade sedan 
2011 (förutom för området Musik) samtidigt 
som  pris- och löneomräkningar (PLO) för 
perioden 2012 – 2019 genomförts. Pris för 
samtliga grupper har räknats upp med index 
för respektive år. Förslaget kommer utgå på 
remiss innan fastställande.  

Förslag. 
Bilaga p 9. 

 
Närvarande 
 
Caroline Sjöberg 
Daniel Andersson 
Cecilia Franzén 
Ulla Sehlberg 
Boa Drammeh 
Peder Tjäderborn 
Per Ragnarsson 
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Åsa Boily 
Chatarina Larson 
Susanne Fahlgren 
Per Höglund 
Jeanette Dareblom 
Inger Duchek 
 


