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B18-3 Beslut 

B18-3.1 Fastställande av ekonomisk ram för 2018/2019 
 Föredragande: Mattias Kjellstedt, Vice Kårordförande 
 Bilaga fumB18-3.1a-b 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
att  ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den 

medlemsfinansierade verksamhetens resultat för verksamhetsåret 2018/2019 totalt, 
samt per objekt, ska resultera inom de intervall som presenteras i tabell Ekonomisk 
ram enligt bilaga fumB18-3.1a. 

 
att  ge kårstyrelsen direktiven att utforma en detaljbudget syftande till att den övriga 

verksamhetens resultat för verksamhetsåret 2018/2019 totalt, samt per objekt, ska 
resultera inom de intervall som presenteras i tabell Ekonomisk ram enligt bilaga 
fumB18-3.1b. 

 

V18-3  Val     

V18-3.1 Val av Talman för verksamhetsåret 2018/2019 
Föredragande: Fullmäktiges valberedning 18/19 
Bilaga fumV18-3.1a-b 

A18-3 Avslutande formalia   

A18-3.1 Övriga frågor 
A18-3.2 Mötets högtidliga avslutande 
 
 
 
 
 
 
 
I tjänsten, ort och datum som ovan 
 
Mattias Kjellstedt  
Vice ordförande 2018/2019 
 

 

 



 
Mit-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå 

 
 2018-12-09 

 
 

Valberedningens Utlysande 
 

Rekommenderad Kandidat till Talman till FUM 
 

 
Vi på Valberedningsenheten har bestämt oss att rekommendera Peter Molander till Talman. 
 
Peter Molander har från sitt engagemang i InSekt, visat att han är person som kan ta ansvar 
och driva saker framåt. Detta är egenskaper vi anser vara otroligt viktiga finom arbetet som 
talman , och som kommer gynna NTK. 
 
 
Valberedningsenheten 
18/19 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON TELEFAX E-POST 

 090 – 786 92 90 090 – 786 97 85 ntk@ntk.umu.se 
    
 POSTADRESS BESÖKSADRESS HEMSIDA 
 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå Universitet 

Promemoria om kompletterande handlingar 

De kompletterande handlingarna till FUM 3 2018/2019 utgörs av 

– Bilaga fumF18-3.5a, denna PM 

– Bilaga fumM18-3.2, Meddelandebilaga från kårstyrelsen och dess ordförande 

– Bilaga fumM18-3.3a-c, Meddelandebilaga från enhetsordförandena 

– Bilaga fumM18-3.6, Remissförteckning 
 

 

Yrkande 

Fullmäktige föreslås besluta 

att till föredragningslistan lägga följande handlingar och att-satser enligt ovan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tjänsten, dag och ort som ovan 

 

Mattias Kjellstedt 
Vice Kårordförande 18/19 
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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 

Till kårfullmäktige 19e december 2018 

2018-11-27 t.o.m. 2018-12-17 

Kårstyrelsen och dess ordförande 
I denna bilaga går det att läsa vad kårstyrelsen och dess ordförande har arbetet med sedan 
föregående fullmäktigesammanträde. Kårstyrelsen har som kårens högsta beredande och 
verkställande organ, i överensstämmelse med av fullmäktige fastställda styrdokument och av 
fullmäktige fattade beslut, det omedelbara ledningsansvaret för kårens verksamhet. Kårstyrelsen har 
rätt att mellan fullmäktiges sammanträden företräda kåren. 
  
I rollen som ordförande för kårstyrelsen ingår det övergripande ansvaret för styrelsens arbete. Detta 
innebär att leda styrelsens arbete och samordna de olika posterna i styrelsen. 
  
Kårordförande leder kårens operativa verksamheter samt är arbetsgivare för kårens anställda 
personal. I uppgiften ingår även påverkansarbete mot universitetet, fakulteten, kommunen och 
andra intressenter. 
 

Allmänt 
Den tredje perioden som ordförande för NTK. Under perioden har det varit totalt 15 arbetsdagar. 
 
Under perioden har det varit mycket löpande arbetsuppgifter, möten med universitetet och 
fakulteten. Kårordförande har närvarat på I-sektionens styrelsemöten samt närvarat på 
Universitetsstyrelsen. Kårordförande har även träffat övriga Kårordförande inom Reftec-samarbetet 
i Linköping.  
Vice kårordförande har haft övriga vice kårordförande inom Reftec-samarbetet på besök i Umeå 
samt varit på en endags-konferenss i Stockholm med UKÄ angående studentinflytande. 
 
Det har varit fortsatt mycket arbete med den interna verksamheten och hur kontinuiteten i 
verksamheten sköts. Den andra samtalsparten har också ägt rum för att fortsatt arbeta med 
gruppdynamiken i kårledningen.  
 
Det har inte skett något kårstyrelsesammanträde under denna period. Talman och vice talman är 
fortsatt vakanta vilket lett till en större arbetsbelastning på presidiet i och med att utöver de redan 
många uppgifterna nu även måste förbereda kårfullmäktige. För tillfället är det fortfarande under 
kontroll, men det finns en risk att det eskalerar i framtiden. 
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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 

Kårens ekonomiska situation  
Kårcentralt är inte mycket att rapportera om då årsredovisningen inte är fullkomligt färdigställd men 
är på god väg. 

 

Övriga verksamheterna 
Under perioden har den varit fullbokat med sittningar och evenemang på Origo. Besöksgraden har 
varit relativt hög, inget utöver det vanliga för slutet av höstterminen.  
 
Verksamheten på kårfiket MITUM fortlöper som vanligt. 
 

Större fattade beslut 

Inga större beslut fattade.  
 
 
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019  
Arbetet med att ta fram en intern handlingsplan med åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen 
har påbörjats och kommer att fastställas inom kort. De mål som rör områdena Arbetsmarknad, 
Studiesocialt respektive Utbildning redovisas i motsvarande enheters rapport. I 
kårstyrelsens/kårordförandens rapport redovisas en lägesrapport för målen under området 
övergripande. 
 

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 gett en introduktion om NTK samt har 

studiesociala- och utbildningsenheternas ordföranden arbetat nere på konstnärligt 

campus för att få en närmare kontakt med medlemmarna.  

● 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  



 

 

Meddelandebilaga 
Bilaga fumM18-3.2 
Umeå, 2018-12-17 

Sid 3(3) 

  
 

 
 

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 

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: Påbörjad, utvärderas löpande.  

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

dagligt arbete och engagemang 

Status: Påbörjad. 

 

 

 

 

I tjänsten ort och dag som ovan 
 
 
Adam Lindgren 
Kårordförande 2018/2019 
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Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST  WEBBPLATS 

Therese Sandén 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 17/18 
Vice kårordförande 17/18  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Till fullmäktige den 19:e december 2018 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
Perioden 2018-11-21 – 2018-12-17 

Allmänt 

Nu börjar det närma sig jul och de flesta evenemang för terminen har blivit avklarade. Nu kommer 
jag jobba med att hitta företag för att anordna evenemang till vårterminen och trycka upp NTK-
ryggsäckar. Under perioden som varit har det anordnats flera olika former av evenemang och det 
har varit kul med lite variation. Jag har märkt att det studenter verkar uppskatta mest är längre 
evenemang på minst 3 timmar. Räkmacka höll på i 3 timmar och de närvarande bjöds på lunch och 
kaffe i samband med föreläsningarna. 

Arbetsmarknadsenheten 
Jag kommer att ha enhetens andra möte, men även det första riktigt mötet,  på Tisdag 
18/12-18. Vi ska diskutera lite omkring hur man genomför vissa evenemang, vad man kan 
göra med arbetsmarknadsenheten men även hur vi ska forma sektionernas 
produktportföljer samt hur vi ska uppdatera NTK:s. 

Arrangemang 

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

• Unionen har haft monterevent.  

• Sveriges Ingenjörer har haft monterevent 

• Academic Work har haft ett monterevent 

• Academic Work tillsammans med Bonnier News har haft monterevent i MIT-huset för att 

rekrytera till Digital Potential Program 

• Academic Work har genomfört ett IT-event på sitt kontor.  

• Academic Work höll i en EPP med julmusik-quiz med pris till vinnarna. 

• CGI har haft monterevent. 

• Svevia har haft lunchföreläsning för programmen Högskoleingenjörer i Byggteknik, 

Cilviningenjör Industriell Ekonomi samt Miljö- och hälsoskydd.  

Kommande/preliminära arrangemang: 

• Academic Work kommer ha fler monterevent 

• Sveriges ingenjörer kommer ha flera monterevent. 

• Unionen kommer ha fler monterevent 

• Sweco kommer komma och ha en powerwalk för 10 utvalda studenter, samt en 
lunchföreläsning för 80 studenter under Mars månad.  

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

Therese Sandén 070-606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se www.ntk.umu.se  
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 17/18 
Vice kårordförande 17/18  POSTADRESS  BESÖKADRESS  
  MIT-huset  MIT-huset, plan 3  
  901 87 Umeå  Umeå universitet 

Uppföljning av verksamhetsplanen 2018/2019 

NTK skall under verksamhetsåret 2018/2019 verka för 
att 

• utöka medlemsförmånerna, till exempel i form av rabatter 
 

Status: Vi har nu hittat 4 sponsorer till NTK ryggsäckarna vilket gör att vi kan ge en saftig rabatt på NTK 
ryggsäckarna.  
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 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 19:e december 2018 

Studiesociala enheten 
Perioden 2018-11-28 – 2018-12-19 

 
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 genom att samla in uppgifter 
och även planera in olika momenten till mottagningsutbildningen. Den gemensamma 
mottagningsutbildningen har vi börjat planera upp gemensamt med de andra kårerna och 
universitetet. 
 
Mottagningsarbete 

• Planering av mottagningsutbildning pågår fortfarande - snart färdigt 

• Inväntar kontaktuppgifter om nya generaler och phösare för att sedan kunna skicka ut 
inbjudningar till mottagningsutbildningen 

 
Studiesociala enheten 
Studiesociala enheten hade sitt första möte den 6/11 där det diskuterades om att göra en 
arbetsmiljöundersökning inom tekniska naturvetenskapliga fakulteten för att kunna se var det kan 
göras förbättringar. Det diskuterades även om att skapa en enkät för sektionerna där man skulle 
lättare kunna hitta var problemet skulle vara. 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. 
 

Evenemang 
• Mottagningsgruppens tacksittning var den 3/11 

• Mustachkampen – EPP skedde den 27/11 

• Sektionssittning som var den 23/11 

 
Studentfall 
Det har kommit in studentfall, men då vi har tystnadsplikt så får ni lita på att jag gör mitt jobb. 
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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 

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 även pratat med de andra studentkårerna och de är sugna på att anordna en alkoholfri 
sittning till våren då de också vill främja bättre alkoholkultur på campus. 
 
 

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

Eziz Allaberdyev 
Studiesociala enhetens ordförande 2018/2019 
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 MIT-huset MIT-huset, plan 3 www.ntk.umu.se 
 901 87 Umeå Umeå universitet 
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Till fullmäktige den 19:e december 2018 

Utbildningsbevakningsenheten 

Perioden 2018-11-28 till 2018-12-19 

Allmänt 

På utbildningsbevakningsenheten så har vi gjort relativt mycket den senaste tiden. Enheten har 
blivit representerad i RUBIK och SNAK av mig som ordförande. Dessa är nationella 
samarbetsorgan för vårt verksamhetsområde och vi har särskild kunnat tillskansa oss mer erfarenhet 
i hur vi arbetar med doktoranderna inom vår organisation. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa 
oss att på ett bra sätt inkludera våra forskarstuderande inför det kommande arbetet med 
institutionsrapporterna och studentkårsskrivelsen.  
 
Jag som ordförande har också arrangerat STURE utbildningen för i år. Den kan konstateras att den 
har varit mycket lyckad med både det tilltänkta antalet deltagare och ett bra innehåll. Kostnaden för 
detta års STURE understiger också vår budget med ungefär 15 tkr vilket också är positivt eftersom 
utbildningen ändock levererade det den skulle. Denna budget kommer om möjligt återinvesteras i 
att göra ytterligare tillfällen av olika slag.  
 
Utanför detta så har jag som ordförande deltagit i många möten med universitetscentrala organ. Där 
har jag arbetat hårt med att försöka föra våra medlemmars talan. Rent krasst så har det inte hänt så 
mycket som är värt att ta stor notis på just nu, men det kommer dokumentsförändringar som kan 
påverka vår verksamhet i början av nästa år. Dessa har besvarats med relevant kritik i våra 
remissvar. I övrigt så håller enheten just nu på att arbeta genom två remisser som kommer att 
besvaras som senast i slutet av januari.  
 
I övrigt så har jag också arbetat på med flera studentfall. Det har varit fortsättningsvis många av 
dom, just nu så är det ungefär dubbelt så många som förra året. Jag tror dock inte att detta beror på 
att lärosätet blivit dubbelt så dåligt utan att våra studenter fått mer förtroende för kårens kapacitet 
och därför mer aktivt söker vår hjälp. Jag kan inte gå in i detalj på vad dessa studentfall handlat om, 
men jag hoppas att fullmäktige har förtroende för att jag löser dom till det bästa av min förmåga.  
 

Enheten 

Utbildningsenheten har nu haft sitt 4e möte. Vi har beslutat på ett enhetsprojekt där vi kommer att 
anordna med en avhoppsenkät som kommer tillsammans med den studiesociala enheten undersöka 
i varför våra studenter hoppar av sina utbildningar och vad vårt och universitetets ansvar ligger i 
detta. Vi håller även i enheten på att gemensamt svara på en remiss angående regler för examination 
som är uppe på redigering hos planeringsenheten på universitetet. 

Uppföljning av verksamhetsplan 

” skapa ett välutvecklat program för att lättare fånga upp studenternas åsikter om sin utbildning, samt förmedla 
synpunkterna till universitet” 
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- Enheten har kommit igång med arbetet på avhoppsenkäten samt att jag snart 

kommer att remisera innehållet i institutionsrapporterna till sektionerna sådant att 
alla medlemmar får chansen att tycka till om sina hemmainstitutioner. 

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

- Jag har kontinuerligt försökt att synas och att arbeta på konstnärligt campus. Vi 
har öppen kontakt med Designsektionen och försöker utföra stora förändringar i 
deras studiesituation som den ser ut just nu. 

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

- Detta har jag naturligt försökt inkludera i STURE utbildningen. Där fick 
deltagarna delta i en aktiv workshop som ska försöka ta upp deras åsikter till 
enhetens arbete. I övrigt så arbetar jag alltid med dörren öppen sådant att alla ska 
känna sig välkomna att söka vår hjälp. 

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

- Detta har jag gjort genom att fortsättningsvis försökt att demokratisera arbetet i 
enheten. Det har jag gjort genom att skapa workshops vid mötes och 
utbildningstillfällen där sektionsaktiva medlemmar kunnat lyfta det som dom vill 
att enheten ska arbeta med.  

 
 
 
I tjänsten, ort och dag som ovan 
 
 
 
 
Max Malmer 
Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2018/2019 
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Förteckning över inkomna remisser verksamhetsåret 2018/2019 
Inkom Svarsdatum Ärende Från Rele-

vans 
Be-
hand-
lande 
organ 

Besvarad 

2018-04-09 2018-08-31 Indelningskommitténs betän-
kande Myndighetsgemensam 
indelning - samverkan på reg-
ional nivå (2018:10) 

Finansdeparte-
mentet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-05-09 2018-08-17 Validering i högskolan - för till-
godoräknande och livslångt lä-
rande 

Utb.dep. Låg UEO Ej besvarad 

2018-05-28 2018-09-07 Ändring av Havs- och vatten-
myndighetens föreskrifter om 
vad som kännetecknar god mil-
jöstatus samt miljökvalitetsnor-
mer med indikatorer för Nord-
sjön och Östersjön (HVMFS 
2012:18) 

Havs- och vat-
tenmyndig-
heten 

Noll KO Ej besvarad 

2018-05-29 2018-08-15 Konstnär-oavsett villkor? Kulturdeparte-
mentet 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-08 2018-09-23 Åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023 

Umeå Kom-
mun 

Låg SEO Ej besvarad 

2018-06-08 2018-09-27 Västerbottens åtgärdsprogram 
för hållbar utveckling - med mil-
jömålen i sikte 

Länsstyrelsen i 
Västerbotten 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-11 2018-08-20 Näringslivsstrategi Umeå 2018-
2025 

Umeå Kom-
mun 

Låg AEO Ej besvarad 
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2018-06-12 2018-10-10 Åtgärder för en stärkt patientsä-
kerhet och en effektivare hante-
ring av behörighetsärenden 
inom hälso- och sjukvården 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-13 2018-09-11 Promemorian Personuppgifts-
behandling i forskningsbiblio-
tekens verksamhet 

Utb.dep Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-18 2018-09-10 Förslag till Rådets rekommen-
dation om stärkt samarbete mot 
sjukdomar som kan förebyggas 
genom vaccination (COM 
(2018) 244 final) 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-18 2018-10-12 Att bryta ett våldsamt beteende 
- återfallsförebyggande insatser 
för mäns som utsätter 

närstående för våld (SOU 
2018:37) 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-18 2018-09-28 En lag om operativt militärt 
stöd mellan Sverige och Finland 
(SOU 2018:31) 

Försvarsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-19 2018-10-04 Promemorian En sexårig ut-
bildning till läkarexamen 

Utb.dep. Låg UEO Ej besvarad 

2018-06-19 2018-08-13 Slutrapport om långsiktig kom-
petensförsörjning 

Strålsäkerhets-
myndigheten 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-20 2018-10-22 Betänkandet Tryggad tillgång 
till kontanter (SOU 2018:42) 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-20 2018-08-31 Förslag till ändringar i läropla-
ner vad gäller jämställdhet 
(SKOLFS 2011:144, 2013:148, 
2012:101) 

Skolverket Låg SEO Ej besvarad 
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2018-06-21 2018-09-20 Remittering av Energimark-
nadsinspektionens rapport 
Samhällsekonomiska analyser 
vid investeringar i 

stamnätet för el, Ei R2018:06 

Miljö- och 
energideparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-06-28 2018-09-24 Förlängt anställningsskydd till 
69 år (Ds 2018:28)  

Arbetsmark-
nadsdeparte-
mentet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-06-28 2018-09-10 Det svenska medlemskapet i 
IIASA (The International Insti-
tute for Applied Systems Analy-
sis) 

Formas Låg KO Ej besvarad 

2018-07-02 2018-10-31 Med tillit växer handlingsutrym-
met - tillitsbaserad styrning och 
ledning av välfärdssektorn 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-02 2018-10-31 En lärande tillsyn Statlig gransk-
ning som bidrar till verksam-
hetsutveckling i vård, skola och 
omsorg 

Finansdeparte-
mentet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-07-02 2018-09-12 Förskrifter om nationell 
högspecialiserad vård inklusive 
inbjudan 

Socialstyrelsen Noll KO Ej besvarad 

2018-07-03 2018-11-15 God och nära vård - En primär-
vårdsreform (SOU 2018:39) 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-09 2018-10-31 Barns och ungas läsning - ett an-
svar för hela samhället 

Kulturdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-07-09 2018-09-12 EU-kommissionens förslag 
COM (2018) 372-375, 382, 390 
och 471-473 

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-07-10 2018-09-30 Behandling av personuppgifter 
vid Myndigheten för arbetsmil-
jökunskap (SOU 2018:45) 

Arbetsmark-
nadsdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-09 2018-10-15 Promemorian Tillstånd till of-
fentlig danstillställning DS 
2018:20 

Justitiedepar-
tementet
  

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-09 2018-10-15 Remiss - Tillståndsprövning av 
vapendelar mm DS 2018:30 

 

Justitiedepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-09 2018-10-05 Remiss - Genomförande av 
terrorismdirektivets brottsof-
ferbestämmelser DS 2018:22 

 

Justitiedepar-
tementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-08-22 2018-09-28 Internremiss: Kvalitetssystem 
för utbildning 

Planeringsenh. 
UmU 

Hög UEO Besvarad 

2018-08-24 2018-09-17 Internremiss: "Översyn av stu-
dieavgifter inför höstterminen 
2019" 

Planeringsen-
heten, UmU 

Låg KO Ej besvarad 

2018-08-28 2018-11-27 Remiss - SOU 2018:53 Översyn 
av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. 

 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-08-29 2018-09-21 Internremiss: Kvalitetssystem 
för utbildning 

TekNat, UmU Hög UEO Besvarad 

2018-09-02 2019-01-09 Remiss - Genomförande av 
EU:s reviderade direktiv om sä-
kerhet på passagerarfartyg 

 

Näringsdepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-09-05 2018-12-03 Remiss - Promemorian Ge-
nomförande av student- och 
forskardirektivet, Ds 2018:37 

 

Justitiedepar-
tementet 

Låg KO Ej besvarad 

2018-09-07 2018-10-22 Remiss "Barns och ungas läs-
ning - ett ansvar för hela sam-
hället" 

Kulturdeparte-
mentet(via 
HumFak) 

Låg KO Ej besvarad 

2018-09-10 2018-11-26 Remiss - Rättssäkerhetsgaran-
tier och hemliga tvångsmedel 
(SOU 2918:61) 

 

Justitiedepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-10 2018-11-30 Remiss - Remiss avseende delar 
av betänkandet Brännheta skat-
ter! Bör avfallsförbränning och 
utsläpp av kväveoxider från 
energiproduktion beskattas? 
(SOU 2017:83) 

 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-10 2018-12-15 Remiss - av Boverkets rapporter 
2018:22 Dokumentationssy-
stem för bygg¬produkter och 
2018:23 Klimatdeklaration av 
byggnader samt delbetänkandet 
SOU 2018:51 Resurseffektiv 
användning av byggmaterial 

 

Boverket Noll KO Ej besvarad 

2018-09-13 2018-12-12 Remiss - Remiss av Komvuxut-
redningens slutbetänkande, 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 fader-
skap och föräldraskap 

 

Justitiedepar-
tementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-24 2018-11-07 Remiss om Promemorian Ge-

nomförande av student‐ och 
forskardirektivet Ds 2018:37 

Justitiedepar-
tementet 

Hög SEO, 
DH  

Besvarad 
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2018-09-25 2019-02-01 Remiss - Möjligt, tillåtet och till-
gängligt (SOU 2018:44) 

 

Finansdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-26 2018-11-07 Samråd om fördjupad över-
siktsplan för Örnsköldsviks 
centralort 

 

Örnsköldsviks 
Kommun 

Noll KO Ej besvarad 

2018-09-27 2018-10-30 Remiss - Förslag till regler för 
studentsammanslutningars 
ställning som studentkår 

Planeringsen-
heten, Umu 

Hög UEO Besvarad 

2018-09-27 2018-10-30 Remiss - Förslag till regler för 
studentinflytande 

Planeringsen-
heten, Umu 

Hög UEO
, Do-
kRåd 

Besvarad av båda 
organ 

2018-10-10 2018-11-02 Remiss - Inspelsrunda för 
Kungliga bibliotekets utred-
ningsarbete för öppen tillgång 

 

Kungliga 
biblioteket 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-10-16 2018-10-31 Remiss Språkpolicy Kommunikat-
ionsenheten, 
UmU 

Låg KO Ej besvarad 

2018-10-18 2018-11-07 Internremiss: Åtgärder eko-
nomi 

UmU Låg VKO Ej besvarad 

2018-10-24 2018-11-09 Remiss - Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2011:30) 
om avgifter för vissa kontroller 
m.m 

Statens jord-
bruksverk 

Noll KO Ej besvarad 

2018-10-25 2018-11-30 Remiss - Utkast till Lagrådsre-
miss om vissa ändringar i PKU-
biobanken 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 
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2018-11-06 2018-11-23 Remiss - Förslag till föreskrifter 
om ändring i Läkemedelsver-
kets föreskrifter 

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 rättstvis-
ter 

Arbetsmark-
nadsdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-22 2018-12-18 Remiss - Förslag på föreskrifter 
om särskild behörighet och för-
slag om ändring i Universitets 
och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdes-
behörigheter 

Universitets- 
och högskole-
rådet (UHR) 

Låg UEO Ej besvarad 

2018-11-22 2019-02-19 Remiss - Anpassning av omfatt-
ning och examensmål för vissa 
yrkesexamina vid Sveriges lant-
bruksuniversitet 

Näringsdepar-
tementet
  

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-22 2018-12-12 Remiss - Färdplan life science – 
vägen till en nationell strategi 

Näringsdepar-
tementet
  

Låg KO Ej besvarad 

2018-11-23 2018-12-10 Remiss – Instruktion UPL Planeringsen-
heten 

Låg KO Ej besvarad 

2018-11-27 2018-12-07 Remiss Lokal examensordning 
Umu 

Studentcent-
rum 

Hög UEO Ej besvarad, men 
UEO har deltagit 
i handläggningen 

2018-11-27 2019-01-31 Remiss - Promemoria om änd-
ring av övergångsbestämmelsen 
för behörighet inom socialtjäns-
tens barn- och ungdomsvård 
S2018/05720/FST 

Socialdeparte-
mentet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-11-27 2019-02-08 Remiss - Rätt att forska - Lång-
siktig reglering av forskningsda-
tabaser (SOU 2018:36) 

Utbildningsde-
partementet 

Låg KO Ej besvarad 
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2018-12-03 2019-01-11 Remiss: Regler för omprov vid 
speciella examinationsformer – 
regler för betyg och examinat-
ion 

Studentcent-
rum 

Hög UEO Ej besvarad 

2018-12-04 2019-01-07 Remiss - Förslag till ändringar i 
läroplaner om Mer rörelse i sko-
lan samt en remiss avseende till-
äggsuppdraget om utökad 
undervisningstid i ämnet idrott 
och hälsa i specialskolan 

Utbildningsde-
partementet 

Noll KO Ej besvarad 

2018-12-04 2019-01-11 Remiss - Förslag till föreskrifter 
om ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:9) om bilagan till 
examensbeviset samt allmänna 
råd 

UHR Hög UEO Ej besvarad 

2018-12-11 219-04-29 Remiss - SIS-Remiss 17866 
Femårsöversyn - IT-standarder 
för Lärande 

Swedish Stan-
dards Institute 

Låg KO Ej besvarad 

2018-12-12 2019-01-21 Handläggningsordning för att 
inrätta, avveckla, byta namn el-
ler inriktning på forskarutbild-
ningsämne 

Planeringsen-
heten 

Hög UEO 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.  

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  


