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Fullmäktigesammanträde 5 18/19  
Datum:  2019-03-06  

Tid:  17.15  

Lokal:  Kårhuset Origo  

F18-5   Formalia   Anmärkning  

F18-5.1  Mötets öppnande  
Peter Molander förklarar mötet öppnat 17:21 

 

F18-5.2  
  

Avstängning av mobiltelefoner   

F18-5.3 
  

Justering av röstlängd  
Fullmäktige finner mötet behörigt med 20 närvarande ledamöter och 
tjänstgörande suppleanter. 

 

F18-5.4  Val av mötesordförande  
Peter Molander väljs till mötesordförande. 

 

F18-5.5  Val av mötessekreterare 
Mattias Kjellstedt väljs till mötessekreterare 

. 

F18-5.6  Mötets behöriga utlysande 
Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst.  

 

F18-5.7  
 

Godkännande av Föredragningslista  
Fullmäktige godkänner föredragningslistan 

 

F17-5.8  
  

Val av två justerare samt justeringsdatum 
Till justerare väljs Johannes Hendriksson, Design samt Therese 
Sandén, CS samt att justeringsdatum sätts till den 20 Mars   

 

F18-5.9  
  
  

Adjungeringar    

M18-5   MEDDELANDEN   Anmärkning  

M18-5.1   Beslutsuppföljning  
Inga beslut att följa upp finns  

 
M18-5.2   Rapport från kårstyrelsen    
   Bilaga fumM18-5.2 

Läggs till handlingarna  
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Bilaga fumM18-5.2b, Rapport angående Kanslisttjänst 

Läggs till handlingarna  
 

M18-5.3   Rapport från enheterna  
   Arbetsmarknadsenhetens Bilaga fumM18-5.3a  
   Studiesociala enheten Bilaga fumM18-5.3b  
   Utbildningsbevakningsenheten Bilaga fumM18-5.3c  
  Läggs till handlingarna  

 
M18-5.4   Rapport från Fullmäktiges    
   Presidium  

Inget att rapportera 
 

M18-5.5   Meddelanden från övriga råd och enheter  
Inga övriga meddelanden finns.  
Valberedningen har återöppnat för nomineringar och kommer påbörja arbetet med att 
intervjua kandidater dagen efter detta möte.  

 

M18-5.6   Remisser  
   Bilaga fumM18-5.6  

Läggs till handlingarna.  

 
M18-5.7   Interpellationer  
   och enkla frågor  

Inga interpellationer eller övriga frågor har inkommit till detta möte. 

   

   

  

    

A18-5.1   Övriga frågor 
     

Inga övriga frågor. 

  

A18-5.2   Mötets högtidliga avslutande 
    

Mötet avslutas kl 17:44. 

  

A18-5 Avslutande formalia  Anmärkning  
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I tjänsten, ort och datum som ovan  
   
Peter Molander 
Talman 2017/2018  
 
 
 
 
   
Therese Sandén  
CS-sektionen 
Justerare 
 
  
   
Johannes Hendriksson 
Designsektionen 
Justerare 

 

   

  

  

  

  

  

    

  
  



 

 

Närvarolista 
Bilaga fumF18-5.3 
Umeå 2019-03-08 

Sid 1(1) 

  
 

 

Umeå naturvetar- och teknologkår 
 
Utdragsbestyrkande Justeringspersonernas sign. 
 
  .................................................................................................................  
 

Närvarolista till fullmäktigesammanträde 5 18/19 

Närvarande fullmäktigeledamöter och tjänstgörande suppleanter 

Förnamn Efternamn Sektion 
Adrián Erik Clarenbeek Sánchez CS 
Emilia Modig CS 
Therese 
Amanda 

Sandén 
Ryman 

CS 
CS 

Johannes 
Carolina 

Hendriksson 
Carsjö 

DS 
DS 

Hugo Johansson F 
Robert Nazaretyan F 
Hanna  Pettersson F 
Axel  
Andreas 
Viktor 
Erik 
Maja 
Carl 
Martin 
Julia 
Rebecka 
Jessica 
Herman 

Martin 
Lind 
Hagren 
Tillberg 
Vestin 
Gyllberg 
Ericson 
Mellander 
Nordsvan 
Borgström Mellergård 
Källå 

F 
InSekt 
InSekt 
InSekt 
I-sektionen 
I-sektionen 
I-sektionen 
Sigma 
Sigma 
Sigma 
MEGA 

Övriga närvarande 

Kårstyrelsen Titel  
Mattias Kjellstedt ViceKårordförande 18/19 
Marcus Hansen 
Adam Lindgren 
Eziz Allaberdyev 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
Kårordförande 18/19 
Studiesocialaenhetens ordförande 18/19 

 
Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar 
Karin  Drugge CS 
Daniel Westerholm I-sektionen 

     
Fullmäktiges presidium Titel  
 
Peter Molander      Talman18/19 
  

 



2019-02-01 t.o.m. 2019-03-04 



 

Övriga verksamheterna 

Övergripande 

 
NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för

att 

● kartlägga varför en del studenter väljer att inte engagera sig och hur NTK kan öka 

intresset för engagemang hos dem 

Status: Under arbete. 

● bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete samt få studenterna där att känna sig 

som en del av NTK 

Status: Under arbete, kårordförande har närvarat vid arbetsmarknadsdagen 

Arkipelago på konstnärligt campus. 

● öka studenternas insyn i och intresse för NTK:s verksamhet 

Status: Under arbete. 

● främja samarbete mellan kårens sektioner och öka stödet från kårcentral nivå till 

sektionerna  

Status: Under arbete. 

  

 

Presidium 



 

NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för

att

● bättre inkludera verksamhetsplanen i kårens dagliga arbete samt förbättra uppföljningen 

Status: Påbörjad. 

● utvärdera omstruktureringen som gjorts bland kårens arvoderade och anställda 

Status: Intervju samt löneförhandling med den nya kanslisten har genomförts, 

den nuvarande kanslisten kliver av 25/3 och den nya skall då kliva på fr.o.m. det 

datumet. En rapport angående omstruktureringen och varför vi valt att gå tillbaka 

till en anställd är skriven. 

● skapa bättre infrastruktur inom organisationen för att främja kontinuitet och förenkla 

dagligt arbete och engagemang 

Status: Påbörjad. 

 

 

 

 



 

 

Rapport angående kanslisttjänst 
Bilaga fumM18-5.2b 

Umeå, 2019-03-04 
Sid 1(1) 

  
 

 
 

Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST WEBBPLATS 

Adam Lindgren 070-606 62 76 ordforande@ntk.umu.se www.ntk.umu.se 
Kårordförande 18/19 
  POSTADRESS BESÖKADRESS  
  MIT-huset MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå Umeå universitet 

Rapport angående omstruktureringen av kanslistrollen 18/19 

 

På fullmäktigesammanträde 8 17/18 beslutades det att kanslistrollen skulle övergå från 
en anställd till en arvoderad post och kårstyrelsen 18/19 fick i uppdrag att utvärdera 
denna omstrukturering. Planen då var att en student skulle arvoderas på 50% och 
därmed skulle kansliets öppettider förändras enligt detta. 
 
Under höstterminen samt vårterminen t.o.m. 25e mars 2019 har kansliet bemannats 
först av den tidigare Kårordföranden på 50% under ca. 2,5 månad, vilket inte fungerade 
bra då de skiftande öppettiderna ledde till förvirring och irritation från studenter. 
Därefter har kansliet bemannats av den tidigare Kommunikationsenhetens ordförande 
på 100% vilket fungerat bra då kansliet återgått till ”fullständiga” öppettider. Dock 
kunde denna person bara sitta på posten t.o.m. 25e mars vilket ledde till att 
kårstyrelsen ännu en gång behövde hitta en kanslist, och nu mellan slutet av mars 
t.o.m. 31/6 om kanslisten skulle, som tilltänkt, dela verksamhetsperiod med 
kårstyrelsen.  
 
Något som är gemensamt för alla kårer vi pratat med är att kontinuitet är ett vanligt 
problem då styrelser och ledningar byts ut årligen och det är ett större problem på de 
kårer som inte har anställda personer, exempelvis kanslister, som arbetar kvar år efter 
år och därmed kan gynna kontinuiteten. En annan osäkerhet som tyvärr tillkommer 
arvoderade studenter är att det alltid finns en risk för att ingen söker tjänsten vilket 
skulle resultera att kåren blir utan ett första ansikte för besökande studenter samt att 
mängden administrativa arbetsuppgifter som skulle tillfalla kårstyrelsen skulle bli allt 
för hög. 
 
På grund av detta är kårstyrelsen 18/19:s slutsats att på nytt anställa en kanslist för att 
gynna kontinuiteten på kåren och undvika den osäkerhet som arvodering tillför. 
 

I tjänsten ort och dag som ovan 
 
Adam Lindgren 
Kårordförande 2018/2019 
 
Mattias Kjellstedt 
Vice Kårordförande 2018/2019 



 

 

Meddelandebilaga 
Bilaga fumM18-5.3a 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST  WEBBPLATS 

Marcus Hansen 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Till fullmäktige den 6:e mars 2019 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
Perioden 2019-01-31 – 2019-03-06 

Allmänt 
Terminen har tagit sig en bit men det står fortfarande relativt stilla på 
evenemangsfronten, det finns vissa som visat intresse för evenemang men inte valt att 
gå vidare med det. Jag fortsätter mitt arbete med kontakt företag av intresse för att se 
om de vill komma och hålla evenemang. Arbetet med nästa Räkmacka flyter på bra och 
nu är Interaktion & Design samt båda datavetenskapsprogrammen spikade!  Vi har 
även fått in ryggsäckarna nämnda i förra rapporten, då dessa inte levde upp till 
förväntningarna och har bristfällig kvalité så har vi reklamerat dessa och inväntar svar 
från tryckeriet som vi beställt från.  

Arbetsmarknadsenheten 
I arbetsmarknadsenheten så håller vi på att boka in ett möte gemensamt med 
Academic Work där tanken är att upprätthålla ett samarbete mellan alla 
sektioner och Academic Work. Tanken med detta samarbete är att Academic 
Work får möjlighet att marknadsföra i sektionernas kanaler i utbyte mot en 
rimlig summa som skall diskuteras under mötet. Tanken är att boka in ett möte 
inom kort där vi följer upp vad alla jobbat med och vad vi kan göra med sista 
delen av detta verksamhetsår! 

Arrangemang 

En kort sammanfattning av några av de event som skett under perioden av NTK: 

• Sveriges Ingenjörer har monterevent 

• Academic Work har haft ett monterevent 

• Unionen har haft monterevent 

• Academic Work har haft en lunchföreläsning.    

• Länsförsäkringar har haft en Pubföreläsning på Origo.  

Kommande/preliminära arrangemang: 

• Academic Work kommer ha monterevent 

• Unionen kommer anordna monterevent 

• Sveriges ingenjörer kommer ha flera monterevent 
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019 
NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för 

mailto:arbetsmarknad@ntk.umu.se
http://www.ntk.umu.se/
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST  WEBBPLATS 

Marcus Hansen 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19 
  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

att 
• utöka medlemsförmånerna, till exempel i form av rabatter 

 
Status: Påbörjat samarbete med Unbreakable för billigare pris för medlemmar.  
Ryggsäckar är beställda i samarbete med sponsorer för att göra de så billiga som möjligt.  
Vi har nu hittat 4 sponsorer till NTK ryggsäckarna vilket gör att vi kan ge en saftig rabatt på 
NTK ryggsäckarna. (ON HOLD) 
Jag har fixat 10% rabatt på TacoBar Umeå samt fått ner priset på Teknologmössorna.  
Jag fortsätter leta företag som kan vara intressanta av samarbete som gynnar studenterna.   
 

NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för 
att 

• skapa en starkare kontakt mellan studenter och näringsliv 
 

Status: Fortsatt arbete med lunchföreläsningar med olika företag och organisationer.  
Vi har planerat in flera större evenemang med Academic Work där företagsrepresentanter 
kommer medverka.  
Fortsatt arbete genom att driva fler monterevent och evenemang så som lunchföreläsningar och 
kvällsevent på Origo.  

Verkställda beslut från fullmäktige 
Inga beslut rörande arbetsmarknadsenheten har tagits för berörd period. 

Remissvar 
Inga remisser har kommit in under berörd period. 
 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
Marcus Christopher Hansen 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2018/2019 

 

mailto:arbetsmarknad@ntk.umu.se
http://www.ntk.umu.se/
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON KANSLI E-POST 

Eziz Allaberdyev 070 – 606 62 77 090 – 786 92 90 studiesocialt@ntk.umu.se 
Studiesociala enhetens ordförande 18/19  
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Till fullmäktige den 6:e mars 2019 

Studiesociala enheten 
Perioden 2019-02-06 – 2019-03-06 

 
Allmänt 
Arbetet med studiesociala enheten pågår som det ska. Jag som ordförande går på 
rådsmöten och olika kommittéer, där jag har även kommit ut med studenternas åsikter 
till de råden och kommittéerna. Det största arbetet pågår fortfarande kring 
mottagningsutbildningen att utbilda de nya generalerna och huvudphaddrarna. 
Något som några av de andra teknologkårerna i Sverige anordnar är ljusveckan, vilket 
är en temavecka med lunchföreläsningar om hur man kan kämpa mot depression, 
stress och allmänt psykisk ohälsa. Den gör de tillsammans med studenthälsan och det 
är även något som jag försöker starta igång tillsammans med studenthälsan. 
 

Mottagningsarbete 
Mottagningsutbildningen pågår som den ska, vi har gått igenom tre pass. Första passet 
handlade om NTK och även Mottagningen hur den ska skötas och vilka som har ansvar 
över den. Andra passet handlade om planering och hur man kan planera mottagningen 
på bästa möjliga sätt och tredje passet handlade om Preppmatten, Sommarringningen 
och även Äskning. Det som är nytt för i år är att vi kommer ha ett av passen gemensamt 
med studenthälsan och kyrkan på campus som är påbyggnadspasset till kick-off. Men 
något från universitetet är att Sommarringningen kommer börja redan nu i april, 
istället för att man bara gör den i sommaren. Det är för att de som söker ska få lite mer 
information om programmet som de söker och så att de vet att de ha sökt rätt. 
 

Studiesociala enheten 
Studiesociala enheten har haft två möten där det diskuterades om att göra en 
arbetsmiljöundersökning inom tekniska naturvetenskapliga fakulteten för att kunna se 
var det kan göras förbättringar. Det har även diskuterats om att studiesociala enheten 
och utbildningsbevakningsenheten kommer att jobba ihop för att ta reda på mer om 
varför studenter hoppar av sin utbildning. Vi har haft vårt andra möte då vi har 
diskuterat lite mer hur vi ska göra med enkäten och även hur vi vill samarbeta 
tillsammans med Utbildningsbevaknings enheten. Vi har gjort en arbetsmiljöenkät för 
sektionerna, den ska vi klubba igenom på ett kårstyrelsesammanträde för att den ska 
kunna användas. 
 

 
 
Evenemang 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON KANSLI E-POST 

Eziz Allaberdyev 070 – 606 62 77 090 – 786 92 90 studiesocialt@ntk.umu.se 
Studiesociala enhetens ordförande 18/19  
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

• Valborgsfirande 

• IQ-projekt – Planeras tillsammans med de andra kårerna 
IQ-projektet som jag planerar tillsammans med de andra kårerna och Koordinatorn för 
International Office kommer att bli en sittning där vi vill gärna få in så många av 
studenterna som möjligt. 
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019 
NTK skall under verksamhetsåret 18/19 verka för 
Att 

• Ytterligare förbättra den gemensamma mottagningsutbildningen med 
universitetet 

• Främja bättre alkoholkultur på campus genom att anordna alkoholfria 
aktiviteter 

 
Den gemensamma mottagningsutbildningen är färdigplanerad och vi har kommit 
väldigt bra överens. Vi kommer även ha lite fler möten där vi kommer att ta upp mer 
specifikt om vad som bör och inte bör tas upp under den utbildningen. 
 
Främjandet av bättre alkoholkultur på campus fortsätter där vi planerar en aktivitet där 
alla ska känna att man kan ha kul utan alkohol. 
Jag har haft ett möte med de andra studentkårerna och International Office, vi har 
börjat planera på IQ-projektet till våren. 
 
 

Verkställda beslut från fullmäktige 
Inga beslut rörande studiesociala enheten har gjorts för berörd period. 
 

Eziz Allaberdyev 
Studiesociala enhetens ordförande 2018/2019 
 
 



 
 

 

Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON KANSLI E-POST 

Max Malmer 070-606 62 79 090 -786 92 90 utbildning@ntk.umu.se 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 

 

  Meddelandebilaga 
 

Bilaga fumM18-5.3c 
Umeå, 2019-03-04 

Sid 1(2) 

Till fullmäktige den 6:e mars 2019 

Utbildningsbevakningsenheten 

Perioden 2018-02-06 till 2018-03-06 

Allmänt 

Arbetet på enhetens ordförandepost har gått vidare i en rätt normal takt den senaste 
tiden. Det är fortsättningsvis en hel del studentfall och vi har några fall som har gått 
rätt långt där kåren har behövt vidta större åtgärder. Detta arbete har tagit mycket av 
min tid och fokus den senaste tiden, men jag anser detta viktigt så jag har givit det hög 
prioritet. Som det ser ut nu så har jag också stor tro på att problemen kommer att lösa 
sig då vi har universitetets stöd centralt. Just nu så har vi 72 studentfall hittills perioden 
2018/2019. 
 
Jag anordnat en mindre STURE utbildning för våra doktorander som var mycket 
lyckad. Doktorandsektionen har sett många framgångar i år som har lett till att deras 
arbete förenklats enormt.  
 
Ett annat stort fokus just nu är för mig Studentkårsskrivelsen som jag leder arbetet för. 
Det är den största rapporten som vi som studenter ställer universitetsstyrelsen och den 
görs vart 3:e år. Rapporten brukar ligga kring 40 sidor och ställs universitetsstyrelsen i 
juni. Som ordförande hade jag även tänkt presentera den för FUM i Maj.  
 
I övrigt så har jag arbetat mycket med konstnärligt campus projektet där jag är 
ledamot. Det har tagit en vändning mot ett mer verksamhetsnära prospekt och vi 
hoppas nu att vi kommer tillsammans med Umeå Studentkår kunna skaffa en lokal 
nere på konstnärligt campus. 
 
Institutionsrapporterna är ganska snart klara om kommer remiseras till respektive 
sektion inom en relativt snar framtid.  
 

Enheten 

Utbildningsenheten har haft möte och vårt arbete den senaste tiden har varit mycket 
centrerat kring pedagogiska priset. Den 5/3 så beslutade kårstyrelsen på 
utbildningsbevakningsenhetens förslag Ronny Östin till det pedagogiska priset 2019. Vi 
känner oss väldigt nöjd med detta då Ronny anses vara en väldigt god föreläsare och 
mentor för sina studenter.  

I övrigt så har enheten beslutat om en utformning för den avhoppsenkät som kommer 
att gå ut i april månad med nuvarande tidsplan. En rapport kommer fastställas och 
presenteras FUM i maj om allt går som det ska.  

Uppföljning av verksamhetsplan 



 
 

 

Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON KANSLI E-POST 

Max Malmer 070-606 62 79 090 -786 92 90 utbildning@ntk.umu.se 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 
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” skapa ett välutvecklat program för att lättare fånga upp studenternas åsikter om sin 
utbildning, samt förmedla synpunkterna till universitet” 
 

- Avhoppsenkäten är snart ute, Studentkårsskrivelssen arbetas på och 
institutionsrapporterna är snart klara.  

 
” bättre inkludera konstnärligt campus i kårens arbete samt få studenterna där att 
känna sig som en del av NTK” 
 

- Konstnärligt campus projektet ser ut att ge oss bättre möjligheter för 
detta än vi någonsin har haft förut. Om vi kan få till en förmånlig lokal 
på konstnärligt campus så kan vi se fram mot en rolig framtid med 
många gemensamma sittningar. 

 
” öka studenternas insyn i och intresse för NTK:s verksamhet” 
 

- Detta har jag gjort genom att fortsätt remisera mitt arbete med dem 
som är engagerade med kåren. Jag har fått enormt mycket bra respons 
från våra medlemmar och väldigt bra förslag. Jag ämnar fortsätta detta 
demokratiseringsarbete så länge som jag sitter på posten.  

 
” främja samarbete mellan kårens sektioner och öka stödet från kårcentral nivå till 
sektionerna” 
 

- Det har jag mest gjort denna period genom att möjliggöra 
doktorandsektionen. Dom har haft flera mycket lyckade event den 
senaste tiden.  

 
 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
 
 
Max Malmer 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 

 090-786 92 90  ntk@ntk.umu.se 
    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Förteckning över inkomna remisser verksamhetsåret 2018/2019 
Inkom Svarsdatum Ärende Från Relevans Be-

hand-
lande 
organ 

Besvarad 

2018-04-
09 

2018-08-
31 

Indelningskommitténs be-
tänkande Myndighetsge-
mensam indelning - sam-
verkan på regional nivå 
(2018:10) 

Finansde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-05-
09 

2018-08-
17 

Validering i högskolan - för 
tillgodoräknande och livs-
långt lärande 

Utb.dep. Låg UEO Ej besvarad 

2018-05-
28 

2018-09-
07 

Ändring av Havs- och vat-
tenmyndighetens föreskrif-
ter om vad som känneteck-
nar god miljöstatus samt 
miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön 
och Östersjön (HVMFS 
2012:18) 

Havs- och 
vattenmyn-
digheten 

Noll KO Ej besvarad 

2018-05-
29 

2018-08-
15 

Konstnär-oavsett villkor? Kulturdepar-
tementet 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-
08 

2018-09-
23 

Åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023 

Umeå 
Kommun 

Låg SEO Ej besvarad 

2018-06-
08 

2018-09-
27 

Västerbottens åtgärdspro-
gram för hållbar utveckling 
- med miljömålen i sikte 

Länsstyrel-
sen i Väster-
botten 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-
11 

2018-08-
20 

Näringslivsstrategi Umeå 
2018-2025 

Umeå 
Kommun 

Låg AEO Ej besvarad 
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2018-06-
12 

2018-10-
10 

Åtgärder för en stärkt pati-
entsäkerhet och en effekti-
vare hantering av behörig-
hetsärenden inom hälso- 
och sjukvården 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-
13 

2018-09-
11 

Promemorian Personupp-
giftsbehandling i forsk-
ningsbibliotekens verk-
samhet 

Utb.dep Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-
18 

2018-09-
10 

Förslag till Rådets rekom-
mendation om stärkt sam-
arbete mot sjukdomar som 
kan förebyggas genom vac-
cination (COM (2018) 244 
final) 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-
18 

2018-10-
12 

Att bryta ett våldsamt bete-
ende - återfallsförebyg-
gande insatser för mäns 
som utsätter 

närstående för våld (SOU 
2018:37) 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-
18 

2018-09-
28 

En lag om operativt mili-
tärt stöd mellan Sverige 
och Finland (SOU 2018:31) 

Försvarsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-
19 

2018-10-
04 

Promemorian En sexårig 
utbildning till läkarexamen 

Utb.dep. Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-
19 

2018-08-
13 

Slutrapport om långsiktig 
kompetensförsörjning 

Strålsäker-
hetsmyndig-
heten 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-
20 

2018-10-
22 

Betänkandet Tryggad till-
gång till kontanter (SOU 
2018:42) 

Finansde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-06-
20 

2018-08-
31 

Förslag till ändringar i lä-
roplaner vad gäller jäm-
ställdhet (SKOLFS 
2011:144, 2013:148, 
2012:101) 

Skolverket Låg SEO Ej besvarad 

2018-06-
21 

2018-09-
20 

Remittering av Energi-
marknadsinspektionens 
rapport Samhällsekono-
miska analyser vid investe-
ringar i 

stamnätet för el, Ei 
R2018:06 

Miljö- och 
energidepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-
28 

2018-09-
24 

Förlängt anställningsskydd 
till 69 år (Ds 2018:28)  

Arbets-
marknads-
departemen-
tet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-
28 

2018-09-
10 

Det svenska medlemskapet 
i IIASA (The International 
Institute for Applied 
Systems Analysis) 

Formas Låg KO Ej besvarad 

2018-07-
02 

2018-10-
31 

Med tillit växer handlings-
utrymmet - tillitsbaserad 
styrning och ledning av 
välfärdssektorn 

Finansde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-
02 

2018-10-
31 

En lärande tillsyn Statlig 
granskning som bidrar till 
verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg 

Finansde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-07-
02 

2018-09-
12 

Förskrifter om nationell 
högspecialiserad vård in-
klusive inbjudan 

Socialstyrel-
sen 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-
03 

2018-11-
15 

God och nära vård - En 
primärvårdsreform (SOU 
2018:39) 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-07-
09 

2018-10-
31 

Barns och ungas läsning - 
ett ansvar för hela sam-
hället 

Kulturdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-
09 

2018-09-
12 

EU-kommissionens förslag 
COM (2018) 372-375, 382, 
390 och 471-473 

Näringsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-
10 

2018-09-
30 

Behandling av personupp-
gifter vid Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap (SOU 
2018:45) 

Arbets-
marknads-
departemen-
tet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-
09 

2018-10-
15 

Promemorian Tillstånd till 
offentlig danstillställning 
DS 2018:20 

Justitiede-
partementet
  

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-
09 

2018-10-
15 

Remiss - Tillståndspröv-
ning av vapendelar mm DS 
2018:30 

 

Justitiede-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-
09 

2018-10-
05 

Remiss - Genomförande av 
terrorismdirektivets 
brottsofferbestämmelser 
DS 2018:22 

 

Justitiede-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-08-
22 

2018-09-
28 

Internremiss: Kvalitetssy-
stem för utbildning 

Plane-
ringsenh. 
UmU 

Hög UEO Besvarad 

2018-08-
24 

2018-09-
17 

Internremiss: "Översyn av 
studieavgifter inför höst-
terminen 2019" 

Plane-
ringsenhet-
en, UmU 

Låg KO Ej besvarad 

2018-08-
28 

2018-11-
27 

Remiss - SOU 2018:53 
Översyn av maskinell dos, 
extempore, prövningslä-
kemedel m.m. 

 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-08-
29 

2018-09-
21 

Internremiss: Kvalitetssy-
stem för utbildning 

TekNat, 
UmU 

Hög UEO Besvarad 

2018-09-
02 

2019-01-
09 

Remiss - Genomförande av 
EU:s reviderade direktiv 
om säkerhet på passagerar-
fartyg 

 

Näringsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
05 

2018-12-
03 

Remiss - Promemorian 
Genomförande av student- 
och forskardirektivet, Ds 
2018:37 

 

Justitiede-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-09-
07 

2018-10-
22 

Remiss "Barns och ungas 
läsning - ett ansvar för hela 
samhället" 

Kulturdepar-
tementet(via 
HumFak) 

Låg KO Ej besvarad 

2018-09-
10 

2018-11-
26 

Remiss - Rättssäkerhetsga-
rantier och hemliga 
tvångsmedel (SOU 
2918:61) 

 

Justitiede-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
10 

2018-11-
30 

Remiss - Remiss avseende 
delar av betänkandet 
Brännheta skatter! Bör 
avfallsförbränning och ut-
släpp av kväveoxider från 
energiproduktion beskatt-
tas? (SOU 2017:83) 

 

Finansde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
10 

2018-12-
15 

Remiss - av Boverkets rap-
porter 2018:22 Dokument-
ationssystem för 
bygg¬produkter och 
2018:23 Klimatdeklaration 
av byggnader samt delbe-
tänkandet SOU 2018:51 
Resurseffektiv användning 
av byggmaterial 

 

Boverket Noll KO Ej besvarad 
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2018-09-
13 

2018-12-
12 

Remiss - Remiss av Kom-
vuxutredningens slutbe-
tänkande, En andra och en 
annan chans - ett komvux i 
tiden (2018:71) 

 

Utb.Dep. Låg UEO Ej besvarad 

2018-09-
13 

2019-02-
28 

Remiss - Nya regler om 
faderskap och föräldraskap 

 

Justitiede-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
24 

2018-11-
07 

Remiss om Promemorian 
Genomförande av student‐ 
och forskardirektivet Ds 
2018:37 

Justitiede-
partementet 

Hög SEO, 
DH  

Besvarad 

2018-09-
25 

2019-02-
01 

Remiss - Möjligt, tillåtet 
och tillgängligt (SOU 
2018:44) 

 

Finansde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
26 

2018-11-
07 

Samråd om fördjupad 
översiktsplan för 
Örnsköldsviks centralort 

 

Örnsköldsvi
ks Kommun 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-
27 

2018-10-
30 

Remiss - Förslag till regler 
för studentsammanslut-
ningars ställning som stu-
dentkår 

Plane-
ringsenhet-
en, Umu 

Hög UEO Besvarad 

2018-09-
27 

2018-10-
30 

Remiss - Förslag till regler 
för studentinflytande 

Plane-
ringsenhet-
en, Umu 

Hög UEO
, 
Do-
kRå
d 

Besvarad av 
båda organ 

2018-10-
10 

2018-11-
02 

Remiss - Inspelsrunda för 
Kungliga bibliotekets ut-
redningsarbete för öppen 
tillgång 

 

Kungliga 
biblioteket 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-10-
16 

2018-10-
31 

Remiss Språkpolicy Kommuni-
kationsen-
heten, UmU 

Låg KO Ej besvarad 
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2018-10-
18 

2018-11-
07 

Internremiss: Åtgärder 
ekonomi 

UmU Låg VKO Ej besvarad 

2018-10-
24 

2018-11-
09 

Remiss - Statens jord-
bruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2011:30) om avgif-
ter för vissa kontroller m.m 

Statens 
jordbruks-
verk 

Noll KO Ej besvarad 

2018-10-
25 

2018-11-
30 

Remiss - Utkast till 
Lagrådsremiss om vissa 
ändringar i PKU-
biobanken 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-
06 

2018-11-
23 

Remiss - Förslag till före-
skrifter om ändring i Lä-
kemedelsverkets föreskrif-
ter 

Läkemedels-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-
06 

2019-01-
31 

Remiss - Ds 2018:40 
Fredsplikt på arbetsplatser 
där det finns kollektivavtal 
och vid rättstvister 

Arbets-
marknads-
departemen-
tet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-
22 

2018-12-
18 

Remiss - Förslag på före-
skrifter om särskild behö-
righet och förslag om änd-
ring i Universitets och hög-
skolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om om-
rådesbehörigheter 

Universitets- 
och högsko-
lerådet 
(UHR) 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-11-
22 

2019-02-
19 

Remiss - Anpassning av 
omfattning och exa-
mensmål för vissa yrkesex-
amina vid Sveriges lant-
bruksuniversitet 

Näringsde-
partementet
  

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-
22 

2018-12-
12 

Remiss - Färdplan life sci-
ence – vägen till en nation-
ell strategi 

Näringsde-
partementet
  

Låg KO Ej besvarad 

2018-11-
23 

2018-12-
10 

Remiss – Instruktion UPL Plane-
ringsenheten 

Låg KO Ej besvarad 
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2018-11-
27 

2018-12-
07 

Remiss Lokal examensord-
ning Umu 

Studentcent-
rum 

Hög UEO Ej besvarad, 
men UEO har 
deltagit i hand-
läggningen 

2018-11-
27 

2019-01-
31 

Remiss - Promemoria om 
ändring av övergångsbe-
stämmelsen för behörighet 
inom socialtjänstens barn- 
och ungdomsvård 
S2018/05720/FST 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-
27 

2019-02-
08 

Remiss - Rätt att forska - 
Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser (SOU 
2018:36) 

Utb.dep Låg KO Ej besvarad 

2018-12-
03 

2019-01-
11 

Remiss: Regler för omprov 
vid speciella examinations-
former – regler för betyg 
och examination 

Studentcent-
rum 

Hög UEO Besvarad 

2018-12-
03 

2019-01-
16 

Intern remiss Rätt att 
forska - Långsiktig regle-
ring av forskningsdataba-
ser 

Universitets-
ledningen 

Låg KO Ej besvarad 

2018-12-
04 

2019-01-
07 

Remiss - Förslag till änd-
ringar i läroplaner om Mer 
rörelse i skolan samt en 
remiss avseende tilläggs-
uppdraget om utökad 
undervisningstid i ämnet 
idrott och hälsa i special-
skolan 

Utb.dep Noll KO Ej besvarad 

2018-12-
04 

2019-01-
11 

Remiss - Förslag till före-
skrifter om ändring i Uni-
versitets- och högskolerå-
dets föreskrifter (UHRFS 
2013:9) om bilagan till ex-
amensbeviset samt all-
männa råd 

UHR Hög UEO Besvarad 

2018-12-
11 

219-04-29 Remiss - SIS-Remiss 17866 
Femårsöversyn - IT-
standarder för Lärande 

Swedish 
Standards 
Institute 

Låg KO Ej besvarad 
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2018-12-
12 

2019-01-
21 

Handläggningsordning för 
att inrätta, avveckla, byta 
namn eller inriktning på 
forskarutbildningsämne 

Plane-
ringsenheten 

Hög UEO Ej besvarad 

2018-12-
14 

2019-03-
11 

Remiss: Framtidens specia-
listsjuksköterska -ny roll, 
nya möjligheter 

Utb.dep Låg UEO Ej besvarad 

2018-12-
14 

2019-01-
10 

Remiss - Föreskrifter om 
ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:6) och all-
männa råd om översättning 
till engelska av svenska 
examina 

UHR Låg UEO Ej besvarad 

2018-12-
20 

2019-01-
16 

Remiss – Ekonomistyrreg-
ler vid Umeå Universitet 

Plane-
ringsenheten 

Låg VKO Ej besvarad 

2018-12-
21 

2019-04-
05 

Remiss - Energimyndig-
hetens rapport kontroll-
station 2019 för elcertifi-
katsystem 

Miljö- och 
energidepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2019-01-
04 

2019-04-
08 

Remiss - Ökad attraktions-
kraft för kunskapsnationen 
Sverige 

Utb.dep Låg UEO Ej besvarad 

2019-01-
14 

2019-01-
31 

Remiss - Ansökan om fält-
försök med genetiskt modi-
fierat vete 

Jordbruks-
verket 

Noll KO Ej besvarad 

2019-01-
15 

2019-02-
04 

Remiss - Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter 
om försöksverksamhet med 
viktat högskoleprovsresul-
tat vid urval 

UHR Hög UEO Besvarad 

2019-01-
16 

2019-01-
29 

Remiss - Riksrevisionens 
granskningsrapport Myn-
dighetsreformen då UHR 
och UKÄ inrättades - in-
tentioner och måluppfyl-
lelse 

Riksrevis-
ionen 

Låg KO Ej besvarad 
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2019-01-
18 

2019-03-
01 

Remiss - Ordlista för na-
turvårdande skötsel av 
skog 

 

Skogsstyrel-
sen 

Noll KO Ej besvarad 

2019-01-
24 

2019-02-
15 

Remiss - Meddelande från 
kommissionen En ren jord 
åt alla - En europeisk stra-
tegisk långsiktig vision för 
en stark, modern, konkur-
renskraftig och klimatneu-
tral ekonomi 

Miljö- och 
energidepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2019-01-
24 

2019-02-
21 

Remiss: översättning av 
lärarbefattningar 

Kommuni-
kationsen-
heten 

Låg UEO Ej besvarad 

2019-01-
29 

2019-02-
25 

Remiss av förslag till vision 
och strategier för Umeå 
universitet 2020-2025 

Plane-
ringsenheten 

Hög UEO
, KO 

Besvarad 

2019-01-
30 

2019-02-
14 

Remiss - Förslag till ge-
mensamt ramverk för läro-
sätenas kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling av 

forskning 

Svergies 
Universitets- 
och Högsko-
leförbund 

Låg UEO Ej besvarad 

2019-02-
04 

2019-03-
15 

Remiss - Förslag till före-
skrifter om strukturerade 
elektroniska format och 
elektroniskt översändande 
av fakturor 

 

Myndighet-
en för digital 
förvaltning 

Låg KO Ej besvarad 

2019-02-
08 

2019-05-
03 

Remiss - Höjda åldersgrän-
ser i pensionssystemet och 
i andra trygghetssystem 

Socialdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2019-02-
11 

2019-02-
25 

Remiss - Antal beslut om 
avstängningar och varning-
ar i disciplinärenden fat-
tade under år 2018 

 

UKÄ Låg UEO Ej besvarad 

2019-02-
12 

2019-03-
05 

Remiss – Reviderad policy 
för arbetsmiljö och lika 
villkor 

UmU Hög SEO Ej besvarad 
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2019-02-
19 

2019-05-
20 

Remiss - Att förstå och bli 
förstådd - ett reformerat 
regelverk för tolkar i talade 
språk (SOU 2018:83) 

 

 

Utb.dep Låg SEO Ej besvarad 

2019-02-
19 

2019-03-
29 

Remiss - Tillväxtverkets 
föreskrifter TVFS 2015:1, 
med tillhörande konse-
kvensutredning 

 

Tillväxtver-
ket 

Noll KO Ej besvarad 

2019-02-
19 

2019-05-
19 

Remiss - Promemoria Avtal 
med Norge om samarbete 
mellan särskilda insats-
grupper 

 

Justitiede-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2019-02-
28 

2019-03-
07 

Remiss - Prövning enligt 7 
kap. 29 § miljöbalken avse-
ende myggbekämpning i 
Nedre Dalälvens över-
svämningsvåtmarker 

 

Miljö- och 
energidepar-
tementet 

Låg KO Ej besvarad 

2019-03-
01 

2019-03-
28 

Remiss - Föreskrifter om 
ändring i Universitets och 
högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:4) om kvali-
ficerade och relevanta yr-
keskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning 
som leder till yrkeslärarex-
amen 

 

Universitets- 
och högsko-
lerådet 
(UHR) 

Låg UEO Ej besvarad 

2019-03-
01 

2019-04-
12 

Remiss - Förslag till före-
skrifter om tillgänglighet 
till digital offentlig service 

 

Myndighet-
en för digital 
förvaltning 

Låg UEO
, 
SEO 

Ej besvarad 

2019-03-
01 

2019-05-
31 

Remiss - SOU 2019:4 
Framtidsval - karriärväg-
ledning för individ och 
samhälle 

 

Utb.dep Låg SEO Ej besvarad 

Behandlande organ avgör relevans enligt följande kategorier: 

Noll – Berör inte studenter, utbildning, forskning eller studentkårer på något märkbart vis. 

Låg – Berör utbildning på lägre nivåer. Berör till viss del forskning, högre utbildning eller universitet.  
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON  E-POST 

 090-786 92 90  ntk@ntk.umu.se 
    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Hög – Berör studenter eller studentkårer. Berör i stor utsträckning forskning, högre utbildning eller universitet. 

Förkortningar 

AEO – Arbetsmarknadsenhetens ordförande 

DH – Doktorandombud 

Doktorandsekt. – Doktorandsektionen 

KEO – Kommunikationsenhetens ordförande 

KO – Kårordförande 

SEO – Studiesociala enhetens ordförande 

TekNat - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

UE – Utbildningsbevakningsenheten 

UEO – Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 

UKÄ – Universitetskanslersämbetet 

UmU – Umeå universitet 

Univ.ledn. – Universitetsledningen 

Utb.dep. – Utbildningsdepartementet 

LH – Lärarhögskolan  
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