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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

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

2.  Föregående mötes 
minnesanteckningar 

Ad acta. 

3.  Arbetsgrupp för strategisk 
lärmiljöutveckling 

Richard Ohlsson lokalförsörjningsenheten föredrar ärendet.  
 
Utbildningsstrategiska rådet diskuterar frågan och finner det lämpligt att 
fortsatt utreda om en arbetsgrupp om strategisk lärmiljöutveckling skulle 
kunna anknytas till UPL med rapporteringsansvar till USR. Särskilt 
frågan om hur löpande teknikunderhåll ska hanteras måste tydliggöras. 
Frågan behandlas vidare på kommande USR.  

4.  Tillgänglighet – aktuella 
frågor 

Richard Ohlsson lokalförsörjningsenheten berättar att universitetets 250 
undervisningslokaler är anpassade för att vara tillgängliga. Alla lokaler 
är dock inte anpassade för alla behov, så det kan vara problematiskt att 
möta flera behov samtidigt. Därför borde kanske någon form av rutin för 
att prioritera behov tas fram vid bokningar av lokaler för undervisning. 
När behov av lokalanpassning identifieras i verksamheten, kan dessa 
tillgodoses i mycket hög omfattning utan direkt kostnad för 
verksamheten.   
 
Peder Tjäderborn, studentcentrum föredrar för samverkansgruppen för 
tillgänglighets arbete. Arbetet består av två delar: 

• Anpassa webbaserad information till gällande lagkrav, leds av 
Gunilla Stendahl, kommunikationsenheten. Gruppen 
presenterade en analyserande rapport 2019-12-12 som ligger till 
grund för fortsatt arbete.  

• Centralt stöd för anpassning av undervisningsmaterial, leds av 
Helena Lindvall studenthälsan. Avstämning i slutet av februari 
2020.  

 
Vid diskussion finner utbildningsstrategiska rådet att informationen om 
tillgänglighetsarbetet kunde vara bättre, så samverkansgruppen för 
tillgänglighet ges i uppdrag att samla in synpunkter på vilken 
information som önskas från verksamheten och återkomma vid senare 
tillfälle för att presentera en kommunikationsplan.  
 

5.  Strategiskt partnerskap  Johanna Gardefors, externa relationer, presenterar arbetet med att ta fram 
ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun. Målet med avtalet är 
att båda parterna ska höja kvalitén i sina respektive verksamheter. 
Skellefteå har uttryckt en önskan att avtalet ska omfatta 
kompetensförsörjning, speciellt lärare, sjuksköterskor, och sociologer.   
 
Fakulteterna ombeds inkomma till Johanna med synpunkter på tänkbara 
områden som kan omfattas av ett strategiskt partnerskap senast 2020-01-
27. 
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6.  Verksamhetsplan 2020-
2022 med indikatorer  

Ordförande föredrar ärendet och USR diskuterar frågan och  
• är tillfreds med att föra fram kvalitet som enda indikator 
• föreslår att komplettera avsnittet särskilda prioriteringar med 

breddat deltagande och studentrekrytering samt att  
• föreslå att kvalitetssystempunkten under teman förtydligas till 

”implementation av kvalitetssystemet” 
 

7.  Prioritering av IT-
strategiska satsningar  

Kristina Lejon och Sara Sjöstedt de Luna föredrog ärendet. Nicklas 
Lundgren och Johan Carlsson från ITS närvarade för att svara på 
utbildningsstrategiska rådets frågor om underlaget.  
 
Utbildningsstrategiska rådet diskuterade frågan och fann att processen 
med hur projekt tillkom som förslag från IT-rådet (RÅDIT) var 
otillfredsställande.  
 
USR:s slutsatser av diskussionen: 

• USR kommer inte att lämna prioriteringar utifrån det 
tillgängliga materialet.  

• USR vill delta i att definiera processen att ta fram 
beslutsunderlag.  

• Efter återkoppling om hur budgetprocessen påverkas kan ett 
extrainsatt USR ordnas om det behövs.   

8.  Valbara kurser och 
platsgaranti 

Nils Eriksson föredrog ärendet rörande problematiken med 
platsgarantilöften mellan program och institutioner.  
 
USR föreslår att utbildningsledare träffas och diskuterar frågan vidare. 
Nils sammankallar gruppen som även ska inkludera studenter.  
 

9.  Information om planerade 
förändringar i 
utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH: ingen information 

10.  Stipendieuppföljning 2019 Nils Eriksson samt Theo Berggren och Ingrid Svensson, International 
Office svarade på rådets frågor på förslag om justerad process för 
stipendietilldelning.  
 
Rådet ställer sig bakom förslaget. 
 

11.  Information 
 
a) Införande av ny 
lärplattform 
 
 
 
 
 
 
b) Utvärdering av breddad 
rekrytering 
 
 
 

 
 
Eva Svedmark informerar om införandet av Canvas. 
Informationskampanjen ute i verksamheten fortgår alltjämt. 
Hjälpresurser har skapats i form av en Canvas-kurs om Canvas, dvs en 
kurs om lärplattformen som genomförs i plattformen. Sammantaget har 
40 anmälningar till pilotverksamhet inkommit och urvalet kommer att 
ske utspritt på fakulteter och ämnen. Fakulteter uppmanas uppmuntra 
sökande till canvas-coacher och ta med sig frågan hem.  
 
Heidi Hansson informerar om att UKÄ kommer att genomföra en 
tematisk utvärdering med på temat Breddad rekrytering under hösten 
2020. 
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c) Kartläggning av 
studenthälsovård 
 

Heidi Hansson informerar om att UKÄ har fått i uppdrag att genomföra 
en kartläggning av studenthälsovården som redovisas till regeringen 
december 2020.  
 

12.  Övriga frågor Nybörjarenkäten. Nils Eriksson informerar om status på 
nybörjarenkäten. Inskanningen något försenad, men nu finns underlag 
som går ut till fakulteter.  
 
UMU-hemsida. Nils Eriksson initierar en diskussion om den externa 
webben och hur Umeå universitet profilerar sig. Efter diskussion 
konkluderar rådet att kommunikationsenheten bör bjudas in för att 
diskutera frågan.  
 
Individuell bedömning av studenter i grupp. Anton Öhrlund initierar 
en kort diskussion om problematiken med individuell bedömning av 
studenter i en grupp.  

 
Deltagare:  
Heidi Hansson, ordförande 
Sandra Bäckström  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson  
Fredrik Georgsson  
Henna Harinen  
Victor Johansson  
Kristina Lejon, från punkt 5 
Per Lindström, till punkt 7 
Anna Lindqvist  
Torkel Molin  
Staffan Schedin  
Ann-Louise Silfver  
Sara Sjöstedt de Luna  
Eva Svedmark  
Birgitta Wilhelmsson  
Anton Öhrlund  
 
 
Gäster: 
Richard Ohlsson, punkt 3 och 4 
Peder Tjäderborn, punkt 4 
Johanna Gardefors, punkt 5 
Johan Carlsson, punkt 7 
Niklas Lundgren, punkt 7 
Theo Berggren, punkt 10 
Ingrid Svensson, punkt 10 
 
 


