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• Arbetsmiljö

• Prefektrunda

• Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg)

• Bokslut 2017 + Inför Budget 2019

• Aktuella forskningsfrågor

• Aktuella utbildningsfrågor

• Övriga frågor: Fakultetsnämnden 31 januari, ev. övriga frågor

• Umeå centrum för genusstudier (kl. 09.30-10.00)
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BOKSLUT 2017 + INFÖR 
BUDGET 2019



Budget-16 Utfall-16 Differens
Intäkter 954,4 949,7 -4,7

Kostnader 973,5 968,6 -19,1

Resultat -18,9 -19,0 +0,1

SAM FAK BOKSLUT 2016, MNKR



Budget-17 Utfall-17 Differens
Intäkter 1 003,2 998,1 -5,0

Kostnader 997,9 992,2 +5,7

Resultat +5,3 +5,9 +0,6

SAM FAK BOKSLUT 2017, MNKR



4,9 5,3

-2,8

-17,6

-6,8

-0,9 -1,2

14,6

4,7 2,3

-3,1
-6,0 -4,8

0,1

-3,7

19,1

9,7 11,3
14,8

-4,8
-1,2

12,2

-2,0

19,4

24,7

5,9

32,6

23,9

0,3

16,9

4,5

-6,4

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

Ekonomiskt resultat år 2017 Totalt samtliga verksamheter 
(mnkr)

Totalt Budget
Totalt Prognos 1
Totalt Prognos 2
Bokslut

Sam Med LHTeknatHum UF UmUB U-gem 
nivå



123
108

191

233

75

38 27

-183

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Myndighetskapital (mnkr)
Utfall 2010−2017

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015

Utfall 2016 Bokslut 2017

Sam LH UmUBTeknatHum Med UF U-gem

Totalt UmU 
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Utfall 2013, 578 mnkr
Utfall 2014, 570 mnkr
Utfall 2015, 514 mnkr
Utfall 2016, 509 mnkr
Utfall 2017, 612 mnkr



PREL.SLUTAVRÄKNING 2017



INFÖR BUDGET 2019
LEDNINGSRÅD 2018-01-25



Inför budget 2019 

• Verksamhetsplanering och budget mer integrerade, bl.a. i 
UmU-gemensamma dokument

• Särskilda prioriteringar och nationella uppdrag samordnas 
tydligare i verksamhetsplaner och budget

• Översyn av modellen med negativ budgetering
• Översyn av fördelningsmodell NYA-systemet
• Översyn budgetmodell decentraliserad utbildning
• Mindre justering av resursfördelningsmodeller utbildning på 

grund- och avancerad nivå resp. forskning och utbildning på 
forskarnivå, utifrån att delmål har justerats



Mindre justering resursfördelningsmodell 
utbildning på grund-och avancerad nivå -
utkast

• Utifrån regeringens uppdrag om att sommarkurser i första 
hand ska anordnas så att studenter snabbare når lärarexamen 
(2017-11-23), kommer universitetets fördelning av medel för 
sommarkurser att justeras inför budgetår 2019

• Preliminärt förslag att 7 procent av budgetramen för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 fördelas 
utifrån parametrarna Avancerad nivå respektive 
Internationalisering (15 procent år 2018 utifrån fyra 
parametrar). Forskningsanknytning mäts inte via BPS. Ny 
parameter för forskningsanknytning kommer troligen att tas 
fram (i så fall blir det mer än 7 procent)



Mindre justering resursfördelningsmodell 
forskning och utbildning på forskarnivå -
utkast

• Eventuella nya anslagsmedel (prognos 13,1 mnkr) fördelas till 
betydande del till fakulteter utifrån parametrarna bibliometri
resp. externa medel i enlighet med nuvarande statlig modell 
(exkl. samverkansparameter) samt att del av medel allokeras 
till universitetsgemensam nivå för angelägna satsningar, bl.a. 
forskningsinfrastruktur. 

• Inför år 2019 föreslås att en mindre andel av befintligt 
forskningsanslag ska omfördelas utifrån parametrarna 
bibliometri resp. externa medel i enlighet med nuvarande 
statlig modell (exkl. samverkansparameter) 

• Inga medel fördelas utifrån forskningskontrakt fr.o.m. 2019



AKTUELLA 
FORSKNINGSFRÅGOR

Externa medel - ansökningar



HANTERING AV UMEÅ
UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE 

FORSKNINGSINFRASTRUKTURER



UmUs definition:

• facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, virtuell eller 
annan resurs) med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig 
för att bedriva forskning av högsta kvalitet.

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR



• Utveckla den interna hanteringen av universitetsgemensam 
forskningsinfrastruktur för att få en tydlig nivåuppdelning för ansvar och 
kontroll för UmU forskningsinfrastrukturer. 

• Leda till ökad systematik och effektivitet för rektors prioriteringar av samt 
öka möjligheterna för strategisk planering av universitetsgemensam 
forskningsinfrastruktur.

SYFTE



• Öppen ansökan om att erhålla status som en UmU forskningsinfrastruktur

• Ansökningsprocess öppen mellan 1/1 – 31/3

• Inkomna ansökningar sammanställs av Planeringsenheten och diskuteras i 
FOSTRA (21/5)

• Rektorsbeslut om vilka infrastrukturer som erhåller status som UmU 
forskningsinfrastruktur

UMU FORSKNINGSINFRASTRUKTUR



ANSÖKNINGSPORTAL

https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/Forskningsinfrastruktur/

https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/Forskningsinfrastruktur/


• Att vara en UmU forskningsinfrastruktur betyder inte att forskningsinfrastrukturen är 
berättigad en universitetsgemensam finansiering.

• En UmU forskningsinfrastruktur ges möjlighet att:

- Vara inkluderad i UmUs centrala strategiska diskussioner gällande planering, prioritering och 
finansiering av forskningsinfrastrukturer 

- Få ökad synbarhet och sökbarhet genom att presenteras på en 
universitetsgemensaminternetportal för forskningsinfrastruktur.

BETYDELSEN AV STATUS SOM UMU
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att gynna utveckling/användning av forskningsinfrastrukturer vid UmU som inte har status som en UmU forskningsinfrastruktur ska även dessa kunna presenteras i den universitetsgemensammainternetportalen för forskningsinfrastruktur, förutsatt att de är tillgängliga för ett flertal forskare vid UmU.



• En UmU forskningsinfrastruktur ska helt eller delvis uppfylla beslutade kriterier

o Nyttjas av forskare/forskargrupper och användare från en eller flera fakulteter vid UmU eller 
andra lärosäten/externa samarbetspartners.

o Ska ha en långsiktig plan för vetenskapliga mål, finansiering och nyttjande, med inriktning 
och avgränsningar.

o Ha en långsiktig plan (5-10 år) för användning, utveckling, utvärderingar och avveckling av 
forskningsinfrastrukturen.

KRITERIER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det blir FOSTRA som tar fram förslag vilka kriterier som ska uppfyllas, följt av rektors beslutsmöte



• Forts.

o Ha en plan för tillgängliggörande av insamlade data till användaren.

o Ha en tydlig och effektiv ledning och organisation, samt en ansvarig värdenhet.

o Ska vara tillgänglig för samtliga forskare vid Umeå universitet med lika villkor, med 
avseende på användaravgifter och tillgänglighet om del av nationell forskningsinfrastruktur.

KRITERIER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värdinstitution kommer ändras till värdenhet. 



ANTAL INSKICKADE ANSÖKNINGAR 2015, 
2016 OCH 2017



Data från FORMAS, Forte, H2020, Pro Futura, VR, Wallenberg och gäller 2014-2017
OBS! Alla forskningsfinansiärer har inte uppdaterat data från 2017
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• Forskaren behöver inte betala skatt på 25 procent av lön, förmåner 
och annan ersättning för arbetet.

• Om arbetsgivaren betalar vissa kostnadsersättningar är även dessa 
skattebefriade. Det gäller 

- kostnader för flytt till eller från Sverige
- två hemresor per år till tidigare hemland för forskaren och hens familj 
- avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola 

eller liknande.

• På resterande del av lönen betalar forskaren skatt enligt vanliga 
regler.

• Skattelättnaderna gäller de tre första åren i Sverige.

”FORSKARSKATT”



• Web-ISP
o LADOK-gruppen har fått uppdrag att utveckla, workshops har 

hållits med olika grupper
o Ny roll som web-ISP-administratör
o ”Tvingande fält”. Uppföljning av nationella mål.
o Demonstrationerna avslutade. Kommer på hembesök –

efterfrågestyrt

• Tillämpning av doktoranders lönetrappa
o Tillägg ska ses över, 3000 kr enligt avtalet idag. Praxis idag, 

behov? Kartläggning kommer.
o Retroaktiv lön – gäller bara inom 48 månader! 

FORSKARUTBILDNINGEN



AKTUELLA 
UTBILDNINGSFRÅGOR



1. Förslag på ny bedömningsmodell framtagen av UKÄ

- Slutgiltig vägledning kommer 19/2
- Umu kommer att bedömas (lärosätesgranskning) 2020-21
- Juridisk granskning 2019

2. Arbetet med ett sammanhängande kvalitetssystem pågår

NATIONELLT KVALITETS-
SÄKRINGSSYSTEM



• Nästa deadline är 15 feb:

https://www.aurora.umu.se/anstallning/kompetensutveckling
/pedagogisk-meritering/

PEDAGOGISK MERITERING

https://www.aurora.umu.se/anstallning/kompetensutveckling/pedagogisk-meritering/


• Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018:

” Priset tilldelas i år lärare/lärarlag lag som på ett kreativt och 
hållbart sätt bidrar till utveckling av utbildning”:

- Ny utbildning, nya kurser
- Nya sätt att undervisa
- Samarbete och samverkan
- Internationalisering
- Hållbarhet
- Forskningsanknytning

• Nominering ska ha inkommit senast 2018-02-28

PEDAGOGISKT PRIS



ÖVRIGA FRÅGOR
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