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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet.  Heidi Hansson öppnar mötet och hälsar välkommen. 

Särskilt välkommen hälsas Gustav Sundqvist, ny 

ordförande för utbildningsbevakningsenheten vid NTK, 

som ersätter tidigare ledamot i USR, Magdalena Munther. 

2.  Information a) Heidi Hansson informerar om att universitetet i 

Würzburg meddelat att de inte längre avser ingå i den 

planerade i EUI-alliansen. Det är i dagsläget oklart om och 

hur processen ska drivas vidare med de lärosäten som 

återstår. 

 

b) Umeå universitet fick avslag från Universitets- och 

Högskolerådet på ansökan om utveckling av kvalitet i 

distansutbildning. Heidi Hansson återkommer med 

information om hela eller delar av projektet kan 

genomföras i alla fall men med annan finansiering.  

 

c) Universitetsbiblioteket meddelar att den nya MOOC-

kursen om informationssökning snart finns tillgänglig. 

3.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

4.  Stipendier - lägesrapport Angelica Jonsson informerar om det aktuella läget vad 

gäller stipendier för avgiftsstudenter vid Umeå universitet. 

Antalet avgiftsstudenter har ökat de tre senaste åren 

samtidigt som andelen stipendiater av dessa minskat, 

vilket beror på att stipendiemedel från Universitets- och 

Högskolerådet (UHR) har minskat successivt sedan läsåret 

2016/17. År 2021 fanns 36 aktiva stipendiater finansierade 

genom stipendier från UHR, Umeå kommun, 

Designhögskolan och Familjen Erling Perssons stiftelse. 

Stipendier och Umeå universitet marknadsförs gentemot 

potentiella internationella studenter via olika kanaler. 

Angelica Jonsson informerar om dessa och vilka frågor 

som studenterna brukar ställa. 

USR noterar informationen. 

5.  Regional kompetensförsörjning och livslångt 

lärande 

Katarina Henriksson och Lena Lundström föredrar 

ärendet. 

Heidi Hansson och Hans Wiklund uppdrog våren 2021 till 

Enheten för forskningsstöd och samverkan att 

vidareutveckla Umeå universitetets arbete med regional 

kompetensförsörjning.  
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Fakulteterna och Lärarhögskolan har fått inkomma med 

svar på ett antal frågeställningar relaterade till deras arbete 

med kompetensförsörjning och livslångt lärande. En 

sammanställning av svaren har tidigare presenterats för 

USR. Följande utvecklingsområden har därefter 

prioriterats:  

• Att förtydliga universitets förhållningssätt och 

ambition avseende kompetensförsörjning och 

livslångt lärande.  

• Att utveckla en universitetsgemensam webbsida 
för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

med tydliga kontaktvägar till universitetet.  

Katarina Henriksson och Lena Lundström presenterar 

förslag på formuleringar avseende universitetets 

förhållningssätt och ambitioner avseende 

kompetensförsörjning och livslångt lärande, ett förslag på 

webbsida som är tänkt att publiceras efter årsskiftet samt 

förslag på uppdrag för kontaktpersoner vid fakulteterna 

och Lärarhögskolan. 

Fakulteterna och Lärarhögskolan inbjuds att komma med 

förslag på utbildningar som kan lyftas som exempel på 

kompetensförsörjning och -utveckling. 

Katarina Henriksson ber också fakulteterna och 

Lärarhögskolan återkoppla vilka kontaktpersoner som 

utses, gärna senast den 14 januari. 

6.  Konceptförslag – synliggöra 

utbildningsutbud inom hållbar utveckling 

Hans Wiklund, Jonas Mattebo och Ulrika Nordlander 

föredrar ärendet. 

En arbetsgrupp har fått universitetsdirektörens uppdrag att 

föreslå hur information om hållbarhet i utbildning kan 

struktureras på webben och förvaltas för målgrupperna 

nuvarande och presumtiva studenter inom ramen för 

universitetets studentkommunikation. 

Fyra olika idéer presenteras och diskuteras av USR: 

1. Inventering och märkning av globala mål i 

utbildningskatalogen, samt ett nytt filter på 

umu.se 

2. Utöka relevanta programsidor (och kurssidor) 

med information om hur studier av de globala 

målen ingår i utbildningen 

3. Temasida om hållbarhetsfrågor för presumtiva 

studenter 

4. Utveckla sidan på studentwebben om hållbarhet 

på campus 

USR är starkt skeptiskt till hållbarhetsmärkning av olika 

utbildningar. 



Minnesanteckningar 

Utbildningsstrategiska  

rådet 

 

 

2021-12-22 

Sid 3 (5)  

2020  

 Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se   
 

USR föreslår bland anat  

• att universitetets arbete inom hållbar utveckling 

lyfts fram brett på en ingångs-/landningssida på 

webben 

• att i kommunikationen lyfta Unescos 

nyckelkompetenser. 

• att i kommunikationen lyfta hur olika 

utbildningar kan bidra till de olika globala målen. 

USR välkomnar arbetsgruppen tillbaka för att fortsätta 

diskussionen. 

7.  Prioritering av IT-relaterade satsningar inför 

budget 2023-2025 

Heidi Hansson föredrar ärendet.  

 

USR har i uppdrag att prioritera IT-relaterade satsningar 

inom utbildningsområdet inför budgetering av åren 2023-

2025. 

 

USR ger satsningen Utbildningsdatabas & RLMS prioritet 

1. Åsa Rudehäll åtar sig att i samråd med Heidi Hansson 

senast den 14 januari avge USR:s underlag till RådIT. 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått signaler från 

institutioner och program att det finns behov av att kunna 

hämta uppgifter som i dag ligger i Cambro respektive 

Moodle ytterligare några år framåt då det inte är ovanligt 

att studenter hör av sig mer än två år efter avslutad 

utbildning för att göra kompletteringar som är nödvändiga 

för att kunna ta ut en examen. 

 
USR instämmer i att behovet kan finnas även vid övriga 

fakulteter och att det kan vara viktigt att avdela medel för 

detta. USR avstår dock från prioritering då 

förutsättningarna först behöver utredas av ITS. USR 

uppdrar därför till Åsa Rudehäll att bifoga 

Samhällsvetenskapliga fakultetens underlag till ITS 

tillsammans med ovanstående prioritering. 

 

USR framför önskemål om att det framgent bör vara 

tydligare i ITS/RådIT:s underlag hur olika insatser ska 

finansieras och hur kostnaderna ska fördelas. Det är också 

önskvärt med en uppföljning av tidigare prioriterade 

projekt. 

8.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Ingen information från fakulteter/LH. 

9.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Ingen information från respektive råd. 

10.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Framåtsyftande kvalitetsdialoger 

 

 

 

 

a) Heidi Hansson informerar. Framåtsyftande 

kvalitetsdialoger är nu genomförda med samtliga 
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b) Utveckling av kvalitetssystemet 

 

 

 

c) Audit 

 

 

 

 

d) UKÄ:s utvärdering av arbetet med 

breddad rekrytering 

fakulteter och Lärarhögskolan. Det pågår 

utvecklingsarbete med både kursutvärderingar och 

kommunikation av kvalitetsarbete vid samtliga 

fakulteter/LH. Det kan finnas behov för USR att återuppta 

erfarenhetsutbyte om detta. 

 

b) Heidi Hansson lyfter frågan om kvalitetssystemets 

förmåga att vara dynamiskt och förnya sig självt. USR 

återkommer till frågan under våren. 

 

c) Nästa audit sker av Medicinska fakulteten. En 

arbetsgrupp kommer att utses under våren. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten presenterar sin 

åtgärdsplan på något av USR:s kommande möten 

 

d) Heidi Hansson informerar om att universitetet i dag fått 

bedömargruppens yttrande på delning. Yttrandet har 

distribuerats till USR. 

 

11.  Handläggningsordning för personuppgifter i 

studentarbeten 

Heidi Hansson föredrar ärendet. 

 

Universitetsjuristerna har utarbetat ett förslag till 

Handläggningsordning för personuppgifter i 

studentarbeten. Förslaget remitterades till fakulteter med 

flera i januari 2021. Synpunkter har inarbetats och 

handläggningsordningen planeras att fastställas av rektor i 

januari 2022. 

 

Handläggningsordningen kommer att kompletteras med 

information på universitetets interna webb.  

 

Universitetsjuristerna meddelar vidare att avsikten är att 

erbjuda utbildning i frågor om studenters behandling av 

personuppgifter i studentarbeten till fakulteternas 

utbildningsledare så att de får en grund att stå på när det 

kommer till fakulteternas arbete med att utarbeta egna 

rutiner i de delar som ska ske enligt 

handläggningsordningen. 

  

Universitetsjuristerna förslag är också att frågor från 

institutioner och enskilda handledare i första hand ska 

ställas till utbildningsledarna. Förhoppningen är att dessa, 

utifrån den utbildning de fått samt fakultetens interna 

rutiner för exempelvis etisk bedömning, kan besvara 

merparten av frågorna som uppkommer. I de fall där 

frågor ändå kvarstår kan utbildningsledarna vända sig till 

universitetsjuristerna med dessa. 

 

USR noterar informationen. 

12.  Övriga frågor Heidi Hansson avslutar mötet med att önska rådet en god 

jul. 
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Närvarande  

1. Nils Eriksson  

2. Anna Fahlgren  

3. Fredrik Georgsson  

4. Heidi Hansson (ordf) 

5. Marlene Johansson Falk 

6. Kristina Lejon  

7. Anna Lindqvist 

8. Tine Riklund 

9. Åsa Rudehäll (sekr)  

10. Staffan Schedin 

11. Ann-Louise Silfver  

12. Sara Sjöstedt de Luna  

13. Gustav Sundqvist 

14. Eva Svedmark  

Frånvarande 

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Hanna Harrysdotter  

3. Birgitta Wilhelmsson  
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