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13 MARS

Prefekter/föreståndare och 
Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden



• U-gem, aktuella budgetfrågor inför 2019 m.m. (Per R, Carina H)

• Handelshögskolans ackreditering (AACSB) – Sofia L

• Arbetsmiljö

• Prefektrunda

• Programmet för fakultetens 50 årsjubileum

• Aktuella forskningsfrågor

• Aktuella utbildningsfrågor

• Övriga frågor: Fakultetsnämnden 13 mars, Trycktjänster vid UmU + ev. övriga 
frågor

PROGRAM



ARBETSMILJÖ



PREFEKTRUNDA



AKTUELLA 
FORSKNINGSFRÅGOR

Externa medel - ansökningar



AKTUELLA 
UTBILDNINGSFRÅGOR



• Extra platser, Per Höglund

• Programsamordnarträff

• Pedagogisk meritering

• Kvalitetssystemet

• Bemanningsworkshop 

INFORMATION FRÅN UK



• Ofördelat 2018: 1,2 mnkr motsv. ca 30 HST

• Ev. fördelning HT18; 

• alt. justering efter slutavräkningen 2018 (bonus)

”EXTRA PLATSER”



• 14 samordnare deltog i träffen

• Regelbundna träffar framöver – 2 workshops under planering: 

- Programutvärderingar

- Utbildningssamverkan

• Engagemang i programråd

PROGRAMSAMORDNARTRÄFF
180206



• 4:e omgången 2017: 9 ansökningar från Samfak: Nämnden för 
högskolepedagogisk meritering har 9/3 beslutat om förslag till 
utnämning. Kommer att överlämnas till fakulteten för 
dekanbeslut. Utnämnda meddelas senast 19/3.

• 13 ansökningar i omgång 1, 2018 – sakkunniga under 
tillsättning

• Nästa ansökningsomgång 14 september

PEDAGOGISK MERITERING



• Nya vägledningar från UKÄ 

http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/verktyg-for-
larosaten-och-bedomare/vagledningar.html

KVALITETSSYSTEMET

http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/verktyg-for-larosaten-och-bedomare/vagledningar.html


• Workshop om bemanning och BPS

• Målgrupp: studierektorer/bemanningsansvariga

• Linda Björklund och Ann-Louise Silfver leder workshopen

• 19 mars, 9-12, S302

BEMANNINGSWORKSHOP



• U-gem, aktuella budgetfrågor inför 2019 m.m. (Per R, Carina H)

• Handelshögskolans ackreditering (AACSB) – Sofa L

• Arbetsmiljö

• Prefektrunda

• Programmet för fakultetens 50 årsjubileum

• Aktuella forskningsfrågor

• Aktuella utbildningsfrågor

• Övriga frågor: Fakultetsnämnden 13 mars, Trycktjänster vid UmU + ev. övriga 
frågor

PROGRAM



ÖVRIGA FRÅGOR



Scenarion kring 
Universitetsservice som 

avtalsägare för trycktjänster 
vid Umeå universitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under 2017 fatta ett beslut om nyinvestering och rekrytera kompetens?Svar Nej på grund av dålig lönsamhet



Syfte

Projektet syftar till att skapa ett beslutsunderlag gällande hur tryckservice framgent skall 
kunna leverera en säker och trygg tjänst av tryckta produkter till universitetet. 

Projektaktiviteter

• Genomgång av tidigare utredningar 

• Workshop

• Webbenkät

• Sammanställning av kravbild

• Kartläggning

• Scenarioskapande

SYFTE OCH PROJEKTAKTIVITETER

Presentatör
Presentationsanteckningar




SCENARIO 1
”BEHÅLLA UMU-TRYCKSERVICE SÅ SOM DET ÄR IDAG"

+ -
Kvalitetssäkring av tryck och det grafiska 
arbetet bibehålls

Låg lönsamhet,
Negativt myndighetskapital på ca 4,7 
miljoner SEK, 
Stort behov av nya maskiner

Fortsatt närhet till kunderna Efterfrågan på tryckta produkter sjunker

Tydlig prisbild. Alla kostnader är inklusive 
GEM

Ojämn produktion och beläggningsgrad 
under året.



SCENARIO 2
”UMU-TRYCKSERVICE FÖRÄNDRAS. 

UPPHANDLA EN EXTERN LEVERANTÖR FÖR TRYCK OCH PRINT MEN BIBEHÅLLA
TRYCKRÅDGIVNING OCH KVALITETSGRANSKNING AV TRYCKTJÄNSTER MED 

NÄRVARO PÅ CAMPUS”

+ -
Lokal service och närhet till kunderna 
behålls avseende rådgivning och 
kvalitetssäkring.

Omställningsfas för kunder och personal 
krävs. 

Extern leverantör kan bättre hänga med i 
teknikutvecklingen.
Ev lägre priser genom att tryckvolymerna 
koncentreras och lokalkostnaderna kan 
minskas.

Universitetsservice är fortfarande 
avtalsägare kring trycktjänster för UmU 
men blir låsta vid det upphandlade avtalet

Universitetsservice är avtalsägaren och 
kan ställa tydliga krav på de tjänster den 
externa leverantören ska tillhandahålla

Eventuellt förändrat behov av 
bemanningslösning vid UmU-
Tryckservice



SCENARIO 3
”UMU-TRYCKSERVICE AVVECKLAS. EN EXTERN LEVERANTÖR FÖR TRYCK OCH PRINT 

UPPHANDLAS. UNIVERSITETSSERVICE ÄR AVTALSÄGARE.”

+ -
Universitetsservice är avtalsägaren och 
kan utifrån kravbilden och kunnandet om 
trycktjänst/service ställa tydliga krav på 
de tjänster den externa leverantören ska 
tillhandahålla.

Närhet och lokal service försvinner så vida 
den upphandlande leverantören inte finns 
i närhet/på campus

Universitetsservice har inga egna 
kostnader eller ansvar för maskiner, 
lokaler och personal. 

Risk för övertalighet på 
Universitetsservice. 

En extern leverantör kan utifrån krav i 
upphandlingsunderlaget tillhandahålla 
den kvalitet på produkterna som krävs.

Umeå universitets tryck- och printkunder 
kommer behöva en stor 
beställarkompetens och ansvarstagandet 
hamnar hos beställaren. 

Presentatör
Presentationsanteckningar




• Hur ser ni på risken att närheten till trycktjänster försvinner? 

• Hur ser ni på behovet av beställarkompetens i samband med 
exempelvis avhandlingar?

FRÅGOR
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