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 Ärende Anmärkning 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 180115. 
Bilaga p 1. 

2  NUAS-seminariet How to manage 
administration in an academic context", 
28-29 maj i Roskilde 

Caroline Sjöberg informerar om bifogad 
konferens. 

Inbjudan. 
Bilaga p 2. 

3  Medarbetarenkäten 

 

Lars Mähler informerar undersökningen som 
görs i samarbete med tidigare leverantör 
Quicksearch under våren 2018.  

Undersökningen som startar startar 16 mars 
och pågår tom 4 april, har en fast 
frågestruktur med indexfrågor som inte får 
ändras. Universitetet har valt att lägga till 
frågor kring ”Lika villkor” (eget område) och 
tidigare SCB undersökning (för att kunna 
jämföra). Enkäten består av cirka 80 frågor 
(inkl. flervalsfrågor) Resultatet ska vara klart 
den 7 maj. 

Underlag. 
Bilaga p 3. 

4  Rehab-verktyget Adato Jeanette Lövqvist informerar om att under 
hösten 2017 har personalenheten drivit ett 
pilotprojekt för att införa ett systemverktyg - 
Adato. Syftet med Adato är att ge alla som 
arbetar med rehabfrågor en bra översikt och 
underlättar uppföljning av rehabarbetet inom 
universitetet. Systemet är integrerat med 
Primula och kan automatiskt bevaka 
sjukfrånvaron för alla medarbetare och skicka 
e-postmeddelanden vid överenskomna 
tidpunkter, till exempel ge chefer signaler om 
när ett rehabärende ska påbörjas. 

Projektplan. 
Bilaga p 4 A. 
 
Information. 
Bilaga p 4 B. 

5  Riskinventering - Återkoppling Lisa Redin, Jörgen Sandström informerar om 
genomförd enkät med syfte  att identifiera 
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vilka risker som finns inom universitetets 
verksamhet och hur frekventa de är. 71 av 73 
enheter och institutioner har besvarat 
enkäten. Det är främst inom områdena 
skyddsronder, genomföra utrymningsövningar 
samt information om hur sociala medier får 
användas som kan förbättras. En 
universitetsgemensam rapport med 
åtgärdsförslag kommer fastställas av rektor.  
 
Underlag. 
Bilaga p 5. 

6  Kvalitetsdialoger för utbildning på 
samtliga nivåer 

 

Åsa Rudehäll informerar om kvalitetsdialoger 
som ske inom ramen för ordinarie 
fakultetsdialoger med syfte att försäkra 
universitetsledningen om att verksamhetens 
kvalitetsarbete är ändamålsenligt och i 
enlighet med universitets kvalitetssystem. 
Fokus är alltså inte enskilda utbildningar utan 
implementering, utveckling och resultat av 
verksamhetens kvalitetsarbete.  

Inför kvalitetsdialogerna ansvarar 
verksamheterna för att lämna skriftliga svar 
(max 2 sidor) på bifogade frågor.  
 
PM. 
Bilaga p 6. 

7  Dataskyddsförordningen – lägesrapport Chatarina Larson informerar om universitetets 
arbete inför EU-förordningen träder i kraft 25 
maj 2018. 
 
Underlag. 
Bilaga p 7 A-B. 

8  Studentlokaler med långtidsupplåtelse  Richard Olsson informerar om att det idag 
finns ingen rutin för vilken studentförening 
som kan få nyttja lokaler  (idag ca 60-70). Det 
har historiskt styrts mycket efter tillgång på 
lediga lokaler och först till kvarn principen.  
För några föreningar skrivs ett 
nyttjanderättsavtal. Dessa skrivs för ett år i 
taget vilket innebär mycket administration. 

Rådet enas om behovet av att hitta en 
gemensam hantering ifråga om avtal, process 
och finansiering mm.  
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Underlag. 
Bilaga p 8. 
 

 Övriga frågor  

9  Internatet i Uppsala 22-23 maj Rådet diskuterar lämpliga teman och föreslår 
att UU kan presentera sin administration och 
de problem och utmaningar som finns vid 
universitetet. Även arbetsmiljöfrågor (inkl. 
psykosocialt), arkiv- och diarieföring samt 
kvalitetssystem inom administration är 
intressanta att behandla. 

 


