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UMEÅ UNIVERSITET 

Närvarande ledamöter 
Marlene Johansson Falck, ordförande 
Anna-Lill Drugge 
Stefan Gelfgren (p 67-80) 
Peter Henning 
Frida Marklund 
Lars Samuelsson 
Annika Egan Sjölander 
Kajsa Törmä, doktorandrepresentant 
Dani Liljedahl, studeranderepresentant 

Ärende 

Fastställande av föredragningslista 

68 Utseende av protokolljusterare 

69 Föregående sammanträdesprotokoll 

Information/ diskussion 

70 

71 

72 

73 

Anmälan av beslut 

Information från fakultetens kommitteer 

Mötesadministration och regelverk 

Ekonomisk uppföljning och prognos 2 
Dnr FS 1.3.2-1063-20 

Övriga närvarande: 
Lena Högback, kanslichef 
Christine Lövtrup, controller 
Peter Lexelius, fakultetssamordnare 
Olle Sundström, forskningssamordnare 
Per Melander, kommunikatör 
Kathrine Flyborg, sekreterare 

Förhindrade: 
Christer Karlsson, extern ledamot (ingen ersättare) 
Ylva Kemi (ingen ersättare) 
Carla Jonsson (ersätts av Frida Marklund) 
Erik Sigurdson (ersätts av Lars Samuelsson) 

Beslut/ Åtgärd 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar 

- att utse Peter Henning att jämte ordförande justera 
protokollet.

Marlene Johansson Falck föredrar ärendet enligt bilaga p 69. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.

Bilaga p 70 läggs till handlingarna. 

Bilaga p 71 läggs till handlingarna. 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 73. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 

74 

75 

Planer för förbrukning av fakultets
gemensamt myndighetskapital 
Dnr FS 1.3.2-1063-20 

Humanistiska fakultetens riskanalys år 
2022 enligt förordning om intern styrning 
och kontroll 
Dnr FS 1.6.2-2059-21 

Extra budgetbeslut rörande insatser att 
stärka forskning och utbildning för åren 

2021 till 2025 (delbeslut 2) 

Dnr FS 1.3.2-1063-20 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 74. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa planerna för förbrukning av myndighetskapital
på fakultetsgemensam nivå, samt

- att uppmana utbildningsstrategiska och forsknings
strategiska kommitteerna att fortsätta arbeta med förslag på
aktiviteter för förbrukning av myndighetskapital på fakultets
gemensam nivå inom verksamhetsgren utbildning på grund
nivå och avancerad nivå.

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 75. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa Humanistiska fakultetens riskanalys år 2022
enligt förordning om intern styrning och kontroll.

Punkten förklaras vara omedelbart justerad. 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 76. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa användningen av anslaget, med en smärre
justering, för insatser för att stärka forskning och utbildning
för åren 2022 till 2025. Nytt dokument biläggs protokollet.

- att en detaljerad budget för insatserna fastställs i fakultetens
budget för 2022.

77 Revidering av verksamhetsplan 2020-2022 Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 77. 
för Humanistisk fakulteten 

Dnr FS 1.3.1-1582-19 Fakultetsnämnden beslutar 
Dnr FS 1.1-2184-21 

Beslut om revidering av utbildningsplan -
Branschutbildningen för museer och 
kulturarv 
Dnr FS 3.1.3-2136-21 

- att fastställa reviderad Verksamhetsplan 2020-2022

(dnr FS 1.3.1-1582-19), samt

- att fastställa bilaga, Handlingsplan för systematiskt arbets
miljöarbete och aktiva åtgärder 2022jör Humanistisk
fakultet (dnr FS 1.1-2184-21)

Punkten förklaras vara omedelbart justerad. 

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 78. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att godkänna föreslagen revidering av Utbildningsplanför
Branschutbildning för museer och kulturarv.
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79 

So 

81 

82 

Humanistiska fakultetens budget 2022

Dur FS 1.3.2-1750-21

Inrättande av utbildningsprogram -
Masterprogrammet i tillämpad 
kulturvetenskap 
Dur FS 3.1.3-2175-21

Mötestider under vårterminen 2022

2022-02-08 

2022-03-08 

2022-04-12 

2022-05-17 

2022-06-07 

Övriga frågor. 

prel. heldag med prefekter 
kl. 9-12

kl. 9-12

kl. 9-12 

kl. 9-12

r/lii(Jll 
Marlene Johansso 

�-
Peter Henning 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 79.

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa dokumentet Budget för 2022,

- att fastställa procentsatser för fakultetsgemensamma
kostnader för 2022,

- att fastställa tilldelningen till institutioner och enheter,

- att fastställa att 45 procent av kostnaden för delpensioner
ska bekostas av berörd institution/ enhet,

- att fastställa att myndighetskapitalet på institutionsnivå ska
ligga inom intervallet 9 till 15 procent av årets kostnader per
verksamhetsgren,

- att uppdra åt dekan att besluta om utlysning och tilldelning
av de medel som ingår i detta beslut,

- att uppdra åt dekan att besluta om tilldelning av de tre
doktorandutrymmen som ingår i detta beslut och som
fakultetsnämnden inte fattat beslut om tidigare.

Punkten förklaras vara omedelbart justerad. 

Torkel Molin föredrar ärendet enligt bilaga p So. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att tillstyrka ansökan om att inrätta Masterprogrammet i
tillämpad kulturvetenskap som utbildningsprogram på
magister- och masternivå vid Umeå universitet.

Marlene Johansson Falck föredrar ärendet enligt förslag. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa föreslagna sammanträdesdatum under
vårterminen 2022.

Inga övriga frågor. 
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Beslut 2021-10-25 
Sid 1 (1) Humanistiska fakulteten 

Fakultetsnämnden 

FS 1.3.2-1063-20 

e 
UMEÅ UNIVERSITET 

Bilaga p 76 -- reviderad enligt 
beslut vid Humanistiska fakultets
nämndens möte 2021-10-25 

Extra budgetbeslut rörande insatser att stärka forskning och 
utbildning för åren 2021 till 2025 (delbeslut 2) 

Rektor beslutade den 7 september 2021 om insatser att stärka forskning och utbildning (delbeslut 2). 
Insatserna syftar till att stärka forskning och utbildning vid Umeå universitet. Insatserna ska stödja 
kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning samt bidra till måluppfyllelsen att universitetet i så hög 
grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser. 

I delbeslut 2 avsätts medel till ett antal områden, däribland stärkt pedagogisk utveckling, stöd och 
tillgänglighet. För insatser för att stärka studenters språkförmåga samt stöd i studenters akademiska 
skrivande har fakulteten tilldelats 9 ooo tkr. Fakulteten har att prioritera och besluta om användning av 
tilldelade medel inom ramen för området. 

Delheslut 2, tkr Ar.2021 Ar2022 Ar2023 Ar2024 ar2025 summa år 2021-
2025 

Hybridverkstad för flexibelt lärande ofu l 000 tkr 2 395 tkr 2 395 tkr 2 395 tkr 8 185 tkr 
inkl. stöd 

Tillgänglighet {för studenter på l 000 tkr 2 000 tkr 2 oootkr 2 000 tkr ofu 7 000 tkr 
samtliga nivåer, dvs inkl. 

forskarstuderande) 

Insatser för att stärka studenters ofu 26ootkr 2 6ootkr 2 600 tkr 1200 tkr g oootkr 
språkförmåga samt stöd i student ers 
akademiska skrivande 

Utvecldade examinationsformer 250 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr 250 tkr 2oootkr 

Summa 125otkr 6100 tkr 7 495tkr 7495tkr 3845tkr 26185tkr 

Fakulteten avser att använda anslaget genom att låta Institutionen för språkstudier skapa en långsiktig 
organisation för insatserna, med en anställning som kan koordinera förfrågningar och aktiviteter. 
Aktiviteterna ska rikta sig både mot studenter och lärare, exempelvis kommer det att finnas kursutbud och 
modulinnehåll, konsultmöjligheter, workshops och en websida med resurser på både svenska och engelska. 
Institutionen för språkstudier ser även potential att utveckla forskningsprojekt inom orådet för att höja 
kvaliteten på insatserna. 

I delbeslut 2 avsätts också medel för karriärtjänster. För detta ändamål har fakulteten tilldelats 1 924 tkr. 
Fakulteten har att prioritera och besluta om användning av tilldelade medel inom ramen för området. 

Mottagande 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 
verksamhet 

. 

. 

Humanistisk fakultet ofu 481 tkr 481 tkr 481 tkr 481 tkr 1924 tkr 

Samhällsvetenskaplig ofu l 073 tkr l 073 tkr l 073 tkr l 073 tkr 4 291 tkr 
fakultet 

Medicinsk fakultet ofu 1329 tkr 1329 tkr 1329 tkr 1329 tkr 5 316 tkr 

Teknisk- ofu 1117tkr 1117tkr l 117tkr 1117tkr 4468tkr 
naturvetenskaplig 
fakultet 

Universitetsgemensamt 500 tkr l 000 tkr l 000 tkr l 000 tkr l 000 tkr 45ootkr 

Universitetsförvaltningen ofu 2 800 tkr 2 800 tkr 2 800 tkr 2 800 tkr 11200 tkr 

Totalt delbeslut 2: sootkr 7 800 tkr 78ootkr 78ootkr 7800 tkr 317ootkr 

Fakulteten avser att använda anslaget, tillsammans med tilldelade medel i delbeslut 1, till att finansierad två 
hela doktorandanställningar. Om anställningarna samfinansieras av någon annan part blir antalet 
anställningar fler. 

Fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa användningen av anslaget för insatser för att stärka forskning och utbildning för åren 
2022 till 2025 

en detaljerad budget för insatserna fastställs i fakultetens budget för 2022 


