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2

Kl. 13:00-14:55
Teams

Ärende

Anmärkning

Föregående
minnesanteckningar

Hans Wiklund

Aktuella och kommande
ärenden

Susanne Fahlgren, Daniel Andersson
informerar bland annat om
tillitsdelegationens tilläggsuppdrag om
införande av en obligatorisk
introduktionsutbildning inom området
för statliga medarbetare.

RADON 201207.
Bilaga p 1.

Vägledning
3

Medarbetarenkäten 2021

Pernilla Jansson
Rådet diskuterar frågan och har några
medskick i beredningen, ex vikten att
kunna använda svaren vid jämförelse mot
andra lärosäten och att ändra ordningen i
enkäten avseende frågor om chef
respektive medarbetare.
Underlag.
Bilaga p 3 A-B.

4

Planeringsförutsättningar Fördelning av ansvar för
uppdrag från regeringen 2021

Susanne Fahlgren och Per Nilsson
informerar om förslag på
sammanställning av
regeringsuppdraguppdrag med ansvariga
för respektive uppdrag. En hantering som
syftar att underlätta och minska risken
för att universitetet ska missa de
redovisningar som ska ske. Rektor
fastställer fördelningen 26 januari 2021.
Underlag.
Bilaga p 4 A-B

Information
5

Hantering Covid-19
-

Lägesrapport
Avikelshantering

Umeå universitet

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel
Andersson, Lisa Redin
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Övriga frågor

Det har inkommit många synpunkter över
salstentamen. Ett bildspel har därför
tagits fram som besvarar många av
frågorna.
Förslag på inrapportering utifrån
regeringsuppdrag presenteras. En
skattning av närvaro per individ (antal)
för fakultet/verksamhet ska ske vid slutet
av varje månad. Förslag på upplägg ska
ske för dekaner och ÖB på em 18/1.
I övrigt diskuteras risker för kluster av
studenter och högre risk för
smittspridning i universitetets lokaler.
Samtliga uppmanas därför att meddela
om avvikelser och trängsel noteras.

6

Plan för fortsatt utveckling av
IT-verksamheten vid Umeå
universitet

Hans Wiklund och Inger Duchek
informerar om planerade aktiviteter
utifrån den externa IT- utredningens
rekommendationer och det påbörjade
utvecklingsarbetet samt översiktlig
tidsplan för det fortsatta arbetet med att
rekrytera ny IT-chef och vidareutveckla
IT-verksamheten.
Underlag.
Bilaga p 6 A-B.

Diskussion
7

Det strategiska rådet för
administrations (RADON)
verksamhetsplan 2020-2022 –
fortsatt arbete

Hans Wiklund, Daniel Andersson inleder
Rådet diskuterar lämpliga teman och
aktuella frågor som bör utvecklas och
diskuteras vid kommande råd. Rådet
nämner exempelvis som en aktuell fråga
att det finns oklarheter kring ett antal
pågående digitaliseringsfrågor (edusign,
Teams, övergång till mm). Pandemin lyfts
som ett förslag på tema att vid kommande
möte diskutera (lärdomar och hantering
efter Covid-19) som lämpliga frågor.
Rådets ledamöter uppmanas att inför
kommande möte inkomma med förslag
på teman att behandla eller aktuella
frågor/konkreta problem som behöver
diskuteras.
Vidare diskuterar rådet möjligheten att
konkretisera rådets verksamhetsplan och
för att få en mer verksamhetsnära och
ändamålsenlig styrning , göra översyn av
de mål och aktiviteter som anges i
fakulteternas, Lärarhögskolans,
universitetsbibliotekets, och
universitetsförvaltningens
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verksamhetsplan ske för att se om några
av dessa kan implementeras i rådets plan.
Därigenom kan även synergieffekter och
erfarenhetsbyte nås över arbete över
organsiationsgränserna.

Underlag.
Bilaga p 7 A-B.

Närvaro

Frånvaro

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

Ali Foroutan-Rad
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