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 Ärende Anmärkning 

1  Föregående minnesanteckningar Caroline Sjöberg 

RADON 180820. 
Bilaga p 1. 

2  Institutionernas ombyggnationer – 
principer 

Gruppen diskuterar former och principer 
vid ombyggnationer på institutionsnivå då 
prefekten inte alltid behärskar dylika frågor 
och kostnaderna i vissa fall kan bli dyra.  

Cecilia Franzen redogör för rutinerna och 
att Lokalförsörjningsenheten är involverade 
i projekt. Rådet ser att detta fungerar 
ändamålsenligt men ser gärna en fortsatt 
diskussion kring vad som ingår i hyresram. 

3  Hantering av studentlokaler Cecilia Franzen presenterar förslag enligt 
bilaga. Rådet ser gillande på förslaget som 
kan utgå på internremiss för ytterligare 
synpunkter. 

Underlag.  
Bilaga p 3. 

4  Information om förslag till regler för 
kårstatus och regler för studentinflytande 
inför remiss samt uppföljning av 
studentkårernas verksamhet 2017/2018 

Carl Larsson presenterar förslag enligt 
bilaga. Rådet ser gillande på såväl tidsplan, 
internremiss samt förslag på uppföljning. 

Förslag. 
Bilaga p 4A-D. 

5  Dokumenteringsplan utbildning Eva-Lisa Holmström, Dennis Jacobsson 
informerar om förslag på plan enligt bilaga. 

Underlag och förslag.  
Bilaga p 5A-B 

6  Plan för bevarande av elektroniska 
handlingar 

Eva-Lisa Holmström, Dennis Jacobsson 
informerar om förslag på plan enligt bilaga. 

Förslag. 
Bilaga p 6. 

7  Institutionernas diarieföring Dennis Jacobsson informerar om att 
Registratur och arkiv, med start under 
hösten 2018 kommer genomföra  

 

- Utbildningsinsatser 

Utbildningar med de som jobbar med 
diarieföring i verksamheten. Registraturen 
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kan också i de fall det efterfrågas komma på 
APT:n eller motsvarande och prata med 
övriga anställda om hur man ska tänka 
kring diarieföring. 

- Nätverk/samarbetsyta 

Registraturen kommer att arbeta med att 
bygga upp ett nätverk för de som jobbar 
med diarieföring i verksamheten. Kopplat 
till detta kommer det också att finnas en 
samarbetsyta med riktad information för 
registratorer, där man också kan ställa 
frågor. 

- Genomgång av information på 
webben 

Registraturen kommer att gå igenom vår 
information på webben, för att se om den 
bättre kan anpassas till mottagarna. 

- Förstudie kring systemstöd för 
diarieföring 

Registraturen kommer slutligen att 
genomföra en enklare förstudie kring 
möjligheten att erbjuda verksamheten ett 
systemstöd för sin diarieföring. Denna 
kommer att fokusera på vilket behov som 
verksamheten anser att det finns, vilka 
konsekvenser det skulle få samt vilka 
kostnader det skulle innebära. 

Information. 
Bilaga p 7. 

8  E-beställningssystem Christina Adolfsson ger en lägesrapport 
från projektet. Gällande inköp av böcker så 
uppfyller inte Adlibris inte kraven att göra 
ett e-handelsflöde i dagsläget. Därför är 
Bokus upplagd som extern webbshop i 
Raindance. Rådet noterar informationen 
och uppdrar till projektet att göra en 
omvärldsspaning inom området.  

 

9  Anställningsordning Ann-Christin Edlund presenterar förslag 
enligt bilaga. Rådet diskuterar förslaget och 
ser problem med kriterier och tidsplan. 
Frågan om fortsatt process ska därför lyftas 
med rektor.  

Underlag och förslag.  
Bilaga p 9A-B 

10  Kontanthantering och kortbetalning - 
Regel 

Annica Eriksson presenterar förslag enligt 
bilaga. Rådet ser gillande på förslaget som 
därmed kan gå till beslut av rektor. 
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Förslag. 
Bilaga p 10. 

11  Handläggningsordning för hantering av 
ärenden inom byggnadsrelaterad ohälsa 

Carolin Johansson presenterar förslaget 
och målet med handläggningsordningen är 
att ärenden som gäller byggnadsrelaterad 
ohälsa ska hanteras enligt denna ordning 
och på så sätt säkerställa ett 
uppföljningsbart och kvalitetssäkrat 
arbetssätt. Målet är också att underlätta 
hanteringen av dessa ärenden för 
universitetets chefer.  

Rådet ser en vinst med att se om det går att 
använda Adato för föreslagen hantering.  

Underlag och förslag. 
Bilaga p 11A-E 

12  Nya ramavtal för Microsoft Campus Therese Söderlund informerar om nytt avtal 
som nu beräknas på ny prismodell  
“Education Qualified User (EQU)” means 
an employee or contractor (except 
Students) who accesses or uses an 
Education Platform Product for the benefit 
of the Institution. Tidigare modell har 
baserats på Full Time Equivalent (FTE). Ny 
modell innebär uppskattningsvis en 
prisökning om ca 14% (250 tkr). 
 
Medicinsk fakultet anför att detta bla 
innebär en merkostnad för anknutna 
medarbetare. Här kan man diskutera den 
interna kostnadsfördelningen. 

13  Information om universitetsgemensam 
finansiering av forskningsinfrastruktur 
2019  

Kristoffer Lindell och Isabelle Riby 
presenterar förslag utifrån 
fakultetsdialoger. I nästa steg kommer en 
förfrågan gå ut till institutionerna om vad 
de avser medfinansiera.  

 Övriga frågor  

14 Universitetsdirektör Caroline Sjöberg 
informerar om att  Ali Foroutan-Rad 
förordnas som VO-chef för området IT 
from 1 oktober 2018 och ett år framåt. 

 

15 Bitr. förvaltningschef Peder Tjäderborn 
informerar om tillgänglighetsarbetet 
utifrån delmål 4.1. och nya lagkrav inom 
området, det sk. 
Webbtillgänglighetsdirektivet som 
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omfattar statliga och kommunala 
myndigheter. 

 

 

 
Närvarande 
 
Caroline Sjöberg 
Daniel Andersson 
Cecilia Franzén 
Ulla Sehlberg 
Boa Drammeh 
Peder Tjäderborn 
Christine Lövtrup 
Åsa Boily 
Chatarina Larson 
Susanne Fahlgren 
Per Höglund 
Ali Foroutan-Rad 
Inger Duchek 
 

 


