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1

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 pågående
process för revidering av universitetets
verksamhetsplan samt ärenden som ska
behandlas vid universitetsstyrelsens
sammanträde 18-19 februari.

RADON 210118.
Bilaga p 1.

Tema
3

Stöd och rekommendationer vid
dokumentlagring

Inger Duchek, Elizabeth Westerlund,
Daniel Andersson
Rådet enas om föreslagen hantering med
målbild att gällande universitetets
lagringsytor att det ska finnas en tydlig
och samlad information (samlingssida)
som utifrån verksamhetens behov
beskriver de olika perspektiv som måste
beaktas vid val av lagringsyta, ex.
säkerhets- och bevarandemässiga
aspekter. En arbetsgrupp med deltagare
från universitetsförvaltningen arbetar
vidare med frågan och kanslicheferna tar
med sig frågan hur representation från
fakultetsnivån ska ske.

Vägledning
4

Uppföljning av indikatorer

Samtliga
Per Nilsson deltar.
Rådet går igenom de indikatorer som
rådet ansvara för inför den
sammanställning och fortsatt beredning.
Underlag.
Bilaga p 4 A-B.
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5

6

Hur kan Umeå universitet
strategiskt använda nobelpris i
syfte att stärka universitetet?

Rådet går igenom förslag på
prioriteringar enligt underlag.

Förlängning av sista
inlämningsdatum för
redovisning av bisysslor 2021

Helene Öberg

Underlag.
Bilaga p 5 A-B

Rådet diskuterar förslaget och tillstyrker
det och för den kommande revideringen
av regelverket bör en ökad flexibilitet
avseende inrapporteringstid för
fakultetsnivån beaktas samt om en
digitalisering av processen är möjlig.
Förslag.
Bilaga p 6 A-B

Information
7

Hantering Covid-19
-

8

Lägesrapport
Avikelshantering
Post Covid-19, tidplan
för arbete med regler för
distansarbete
Övriga frågor

Projektet digital tillgänglighet

Per Ragnarsson, Inger Duchek Daniel
Andersson, Lisa Redin, Lars Nordlander
En genomgång av aktuella frågor inom
pandemin sker, bland annat i fråga om
vaccin och arbetsmiljö
Ett arbete, under ledning av
personalenheten, har påbörjats som rådet
ser positivt på. Viktigt att få med sig
prefekterna i detta arbete tidigt. Möjligen
att en nyordning inte stadfäst i en regel
utan i en policy alternativt genom avtal
eller överenskommelser med den enskilda
medarbetaren.
Peder Tjäderborn ger en lägesrapport
från projektet.
Underlag.
Bilaga p 8.

9

Gemensam printlösning - status

Ali Foroutan-Rad informerar om att
upphandling påbörjats och att ITS avser
att återkomma till kommande möte.
Underlag.
Bilaga p 9 A-B.

10

Ali Foroutan-Rad ger en lägesrapport om
kommande workshops och den
information som gått ut till fakulteterna.

Web-ISP - status
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Anmälda

Frånvaro

Hans Wiklund, ordförande
Per Ragnarsson
Boa Drammeh
Per Höglund
Susanne Fahlgren
Åsa Boily
Ann-Christin Edlund
Richard Olsson
Ali Foroutan-Rad
Peder Tjäderborn
Inger Duchek
Hanna Rantamäki
Anne-Catrine Eriksson
Daniel Andersson, sekreterare

Lena Högback
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