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UNIVERSITETSSTYRELSEN 7-8 JUNI 2018

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7-8 juni 
2018 (punkt 29: beslut Organisation Konstnärligt Campus, Dnr: 
FS 1.2.1-1664-17) att citat: 

”ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid 
Umeå universitet, i syfte att bibehålla och utveckla hög kvalitet i 
verksamheten samt skapa en tydlig målbild för det konstnärliga 
området och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl 
inom universitetet som nationellt och internationellt”.



BEREDANDE PROCESS  2015-2019

• Arbetsgrupper KC 2015 – verksamhet, ekonomi, samordning, fo, fo-utb, marknadsföring

• Peter Honeths utredning – ”En konstnärlig profil för Umeå universitet” 2017-2018

• Övergripande verksamhetsplanen för UmU 2019 – Särskild prioritering: Organisering KC (Dnr FS 1.3.1-1204-18)

• Två remissrundor – genomförda under våren 2018 samt årsskiftet 2018/2019

• Projektplan för utveckling av KC (FS 2.9-1673-18) – Beslut organisering KC 3 april 2019

• Projektgruppens gemensamma arbete och respektive ledamots arbete 

• Risk- och konsekvensanalys, fastställd 20 feb 2019 (Dnr: FS 2.9-1673-18)

• Skriftliga behovsinventeringar från respektive verksamhet per den 15 mars 2019

• Genomförda intervjuer, Chris Heister & Lars Lustig – 19 mars 2019

• Förankring respektive fakultet – Teknat & Humfak, samt med univ. Ledningen

• Återkommande APTer och facklig förankring via CSG – Central samverkansgrupp



REKOMMENDATIONER

• håll fast vid universitetsstyrelsens beslutet från den 7-8 juni 2018 om att ”ta ett samlat grepp
för att stödja de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet”.

• undvik problematisk omorganisering över fakultetsgränserna, eller skapande av en ”fakultet
inom fakulteten”

• ta beslut i linje med Vetenskapsrådets rapport ’Forskningsöversikt 2019: Konstnärlig
forskning’ för uppbyggnad av ämnesspecifika och tematiskt ämnesöverskridande
forskningsmiljöer inom det konstnärliga fältet vid Umeå universitet

• skapa organisatoriska förutsättningar för sådana satsningar för det konstnärliga fältets
fortsatta utveckling vid Umeå universitet. Detta genom att inrätta ett ämnes- och
fakultetsövergripande centrum som stödjande och sammanhållande struktur.



ETT ’UMEÅ ARTS’ CENTRUM
• För initiering och samordning av övergripande strategiska diskussioner om 

det konstnärliga områdets utveckling,

• För ett verkande för och uppföljning av beslutade strategier för fortsatt 
uppbyggnad av det konstnärliga området,

• Som ett gemensamt forum för att ta fram underlag till beslut om framtida 
strategier för Konstnärligt Campus och dess relaterade verksamheter,

• Som en gemensam plattform för att diskutera och bereda frågor relaterat 
utveckling av forskning, utbildning, forskarutbildning och forskningsmiljöer inom 
det konstnärliga fältet vid Umeå universitet.

• Som ett gemensamt organ för prioritering och beslut om användning av 
centrats medel för utveckling av det konstnärliga områdets forskningsmiljö, 
utbildningar på samtliga nivåer, samt stödjande infrastrukturer.



ETT ’UMEÅ ARTS’ CENTRUM

• Ett fakultets- och ämnesövergripande centrum

• Fokus på forskning och utbildning

• Uppstart 1 jan 2020

• Föreståndare – öppen utlysning

• Strategiska resurser knyts till detta centrum

• Ingående parter - Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Designhögskolan, 
Institutionen för estetiska ämnen och Konsthögskolan

• Instruktion för centrat kommer formuleras 

• Kommunikation kommer göras – internt och externt



• att uppdra till projektledaren att inför universitetsstyrelsens sammanträde den 11 juni 
revidera ursprunglig projektplan (fastställd av universitetsstyrelsen den 4 oktober 2018), 
med avseende på att ingen förändring av fakultetstillhörighet genomförs för Designhögskolan 
och Arkitekthögskolan att träda i kraft den 1 januari 2020.

• att fastställa föreliggande förslag till strategisk utveckling av Konstnärligt Campus och det 
konstnärliga fältet, samt uppdra till rektor att, i linje med projektfas 3 (4 april tom 31 
december 2019) genomföra nödvändig implementation för fortsatt uppbyggnad av Umeå 
universitets konstnärliga verksamhet, inkluderat att inrätta ett centrum för det konstnärliga 
fältet med uppstart den 1 januari 2020,

• att uppdra till rektor att i förslag till budget för år 2020 reservera medel för en fortsatt 
förstärkning och uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-
utredningen omfattar, och att dessa medel knyts till föreslaget centrum. 

UNIV.STYRELSENS BESLUT 3 APRIL 



FAKULTETENS 
KOMMENTARER PÅ STRUTEN

Fakultetsnämnd

2019-04-12
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• Tor 28/2: Remissen skickades ut till remissinstanserna. 

• Tis 12/3: Remissen gick ut till institutioner och enheter. 

• Tis 9/4: Sista datum för kommentarer från institutioner,
enheter och kommittéer. Tre svar. 

• Tor 18/4: Fakultetens svar på remissen skickas in till
planeringsenheten.

• Tis 11/6: Universitetsstyrelsen fastställer Umeå universitets
yttrande.

• Mån 24/6: Sista dag för svar till Utbildningsdepartementet.

TIDPLAN



Att föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem 
som stöder universitet och högskolor och ger 
dem incitament att utveckla verksamheten i 
enlighet med kraven i högskolelagen (1992:1434) 
och högskoleförordningen (1993:100) samt i de 
mål i övrigt som riksdag och regering har 
fastställt för högre utbildning och forskning.

UTREDNINGENS UPPDRAG



• Regering och riksdag anger övergripande mål för
verksamheten. Ansvar för nationell överblick,
prioritering och samordning.

• Lärosätena har stor frihet när det gäller hur målen ska
nås. Ansvar att utveckla verksamheten utifrån de
sammanhang som de verkar i.

• Utveckling mot tillitsbaserad dialogbaserad
lärosätesspecifik styrning som uppföljs och utvärderas.
Främja akademisk frihet och undvika detaljstyrning.

• En samlad proposition för högre utbildning en gång per
mandatperiod. Fyraårigt utbildningsuppdrag till
respektive lärosäte i regleringsbrev.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 
ÄNDAMÅLSENLIG STYRNING: 

SAMMANFATTNING



• Bra: Akademisk frihet och ansvarstagande, 
långsiktighet.

• Mindre bra: Styrningen är diffus, osäkert om 
systemet är stabilt nog för att klara 
regeringsskiften, svårt att veta hur det kommer 
att påverka verksamheten.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 
ÄNDAMÅLSENLIG STYRNING: 

KOMMENTARER



• Ett samlat anslag för utbildning och forskning.

• Ska främja ett tydligt lärosätesansvar och ska 
möjliggöra skillnader mellan lärosäten.

• Utbildning: Fast bas och en årlig rörlig del (antalet 
helårsstudenter). Helårsprestation  utgår. Modell 
utan ersättningsbelopp föreslås. Lärosätet ansvarar 
för att bedöma hur resurserna ska fördelas.

• Forskning: Mål att andelen direkta statsanslag ska 
utgöra hälften av de totala forskningsintäkterna. 
Ett nationellt ramverk för utvärdering av forskning 
ska tas fram.

RESURSTILLDELNING: 
SAMMANFATTNING



• Bra: Ett anslag till lärosätena, samband mellan 
utbildning och forskning stärks, helårsprestation och 
ersättningsbelopp tas bort, mer stabilitet med mindre 
andel externa medel.

• Mindre bra: Ersättningsbelopp tas bort, antal 
studenter blir viktigare – sårbart för utbildningar med få 
studenter, liknande utbildningar kan få olika 
förutsättningar vid olika högskolor, risk att medel tas 
från forskning, tveksamt om nytt kvalitetssystem ger 
bättre uppföljning av forskning än publiceringar.  

• Hur kommer resurser att fördelas 
inom Umu?  

RESURSTILLDELNING: 
KOMMENTARER



• Bedömning och uppföljning av lärosätenas 
samverkansarbete bör ske inom ramen för det 
nationella kvalitetssäkringssystemet. 

• Förslag att regeringen utformar särskilda 
satsningar där medel fördelas som direkta 
anslag istället för en generell fördelningsnyckel 
för samverkan.

• Mindre bra: Oklart hur lärosätena får medel 
för samverkan.

SAMVERKAN



• Jämställdhet ska finnas som ett 
bedömningsområde i det nationella 
kvalitetssäkringssystemet. 

• Föreslås att UKÄ ges ett tydligt ansvar för 
utvärdering och uppföljning av högskolans 
jämställdhetsarbete.

• Lärosätesspecifika mål om prioriterade 
jämställdhetsområden kan finnas med i 
överenskommelser mellan regering och 
lärosäte.

JÄMSTÄLLDHET
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