
Minnesanteckningar 

Administrativa rådet 

 

2022-05-23 

Sid 1 (3)  

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   

 

 
Tid: Kl. 13:00-15:00 
Plats: Teknats kansli 

 
 
 
  

 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående 
minnesanteckningar 

Hans Wiklund 

RADON 220224. 
Bilaga p 1. 

2  Inledning Hans Wiklund 

3  Hat och hot  Susanne Hellqvist, Jonas Hansson och 
Linda Johnson informerar från 
genomförd granskning och de åtgärder 
som planeras utifrån Internrevisionens 
rekommendationer. Rådet diskuterar 
frågan som är mycket angelägen.  

Underlag. 
Bilaga p 3 A-C. 

4  Umeå universitets 
verksamhetsplan 2023-2025 

Per Nilsson presenterar förslag på 
verksamhetsplan utifrån rådets 
ansvarsområden. Rådet diskuterar former 
för planarbetet och rådets roll i arbetet. 

Underlag. 
Bilaga p 4 A-B. 

5  Radons besök i Lund 30 augusti 
- 1 september 

Rådet diskuterar programmet och enas 
om förslaget och att det sker ett besök vid 
den Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

 

Förslag på program. 
Bilaga p 5. 

6  Universitetsförvaltningen – 
aktuellt utvecklingsarbete 

Punkten bordlägges till ett kommande 
punkt.  

 Avstämning  

7  Information om öppet hus och 
studentrekrytering 

Anna Dahlgren och Sofia Wiesler 
informerar om planeringen för Öppet hus 
i november. Avseende finansieringen tar 
Carina Henningsson med sig frågan om 
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en universitetsgemensam hantering.  
 
Underlag. 
Bilaga p 7 A-B. 

8  Checklista för 
institutioner/enheter avseende 
intern styrning och kontroll år 
2022 

Carina Henningsson och Thomas 
Wahlström informerar om förslag på 
enkätformulär om vilka risker som finns 
inom den egna verksamheten som kan 
påverka möjligheten att nå uppsatta mål 
och uppdrag. Sammanställningen av 
formulären kan sedan utgöra ett underlag 
för fakulteternas/motsv. riskanalys och 
bedömning av intern styrning och 
kontroll, dokument vilka i sin tur utgör 
underlag för den samlade bedömningen 
av Umeå universitets interna styrning och 
kontroll som universitetsstyrelsen årligen 
lämnar i årsredovisningen för Umeå 
universitet.  

Rådet tillstyrker förslaget med tillägg att 
säkerhetsaspekten behöver utredas för 
den fortsatta hanteringen. Vidare att 
lägga till Övrigt bland organisationerna 
för att täcka in alla verksamheter. 

Underlag. 
Bilaga p 8. 

 Övriga frågor  

9  Handlingsplanen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

Carina Henningsson informerar om att 
handlingsplanen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska vara ettårig 
(istället för treårig som det står i 
instruktionen för planering 2022).  

Planeringsenheten kommer meddela 
detta mejledes för vidarebefordran till 
prefekter och föreståndare. 

 
 
 
 

 Närvaro  

 Hans Wiklund, ordförande 
Boa Drammeh 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Åsa Boily 
Ann-Christin Edlund 
Hanna Rantamäki 
Lena Högback 
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Daniel Andersson 
Carina Henningsson 

 


