












Studerandetillströmning VT13 

• + 40 hst i jämförelse med 
budget 

• - 100 hst i jämförelse med 
utfall (mars) 2012. 
 

• Prognos helår (idag) + 100 hst 
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Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Nils Eriksson, utbildningsledare 
 

Bilaga § 67 
 
Beslut 
Dnr 223-650-13 
2013-03-20 

Sid 1 (2) 

 

Utvecklingsmedel för utbildningsprogram vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten 

Bakgrund 

Utvecklingsmedel, sökbara för programråd eller institutioner, har hittills inte funnits vid fakulteten. 
Situationen i dag innebär att ett programråd, när det identifierar utvecklingsbehov som innebär 
kostnader, måste få medverkande institutioner att bidra med resurser. 

Mot bakgrund av de diskussioner som förts om programrådens behov av utvecklingsmedel, beslutade 
fakultetsnämnden att i sin budget för 2013 avsätta 600.000 kr till utveckling av fakultetens 
grundutbildning. Beslutet inbegriper ingen skrivning om hur dessa medel ska användas. 

Utbildningskommittén beslutade vid sitt möte 2013-02-26 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att 
ta fram ett förslag till beslut dels hur medlen ska användas, dels en handläggningsordning. 
Arbetsgruppen har bestått av Ulrika Haake (prodekan), Nils Eriksson (utbildningsledare), Thomas 
Bäck (Pedagogiska institutionen), Ulf Israelsson (Juridiska institutionen) och Tomas Olsson (Umeå 
studentkår). Utbildningskommittén beslutade vidare att arbetsgruppens förslag skulle presenteras vid 
nästkommande fakultetsnämndsmöte utan att passera Utbildningskommittén ytterligare en gång. 

Arbetsgruppens förslag 

- Utvecklingsmedel kan sökas för utbildningsprogram vid fakulteten (både grundläggande och 
avancerad nivå). 

- Ansökan bereds i programråd och inges av programsamordnare. I de fall programråd och 
programsamordnare saknas (avancerad nivå) inges ansökan av studierektor vid 
värdinstitution. 

- Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad man avser att använda sökta medel till (syftet), 
budget och tidsplan. 

- Medlen är inte avsedda för något särskilt utvecklingsområde utan kan användas till det som är 
viktigt att utveckla för respektive program. 

- Årets utlysning avser perioden från beslutet fattats t o m 2014-06-30. 
- Beslut om medelstilldelning fattas av dekan. 

Sökförfarande och handläggningsordning 

- Information om utlysningen går ut till programsamordnare och studierektorer direkt efter 
fakultetsnämndens möte 2013-03-20 

- Sista ansökningsdag 2013-06-19. Ansökan skickas till Nils Eriksson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet, nils.eriksson@adm.umu.se  

- Inkomna ansökningar bereds av prodekan Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson 
som också lämnar förslag till beslut om fördelning av medlen. 

- Dekanen fattar beslut 2013-08-26 varefter utbetalning av medel i sin helhet görs. Beslut kan 
omfatta ett mindre belopp än det sökta. 
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- Redovisning av förbrukade medel görs senast 2014-06-30. Redovisning lämnas till Nils 
Eriksson, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, nils.eriksson@adm.umu.se. Ej förbrukade 
medel återbetalas.  

Beslut 

Fakultetsnämnden beslutar att 

- utlysa utvecklingsmedel omfattande totalt 600.000 kr i enlighet med ovan. 
- delegera till dekan att besluta om fördelning av utvecklingsmedlen 
- en uppföljning av utdelade medel görs i september 2014 
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Umeå universitet 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Per Höglund, kanslichef 
 

Bilaga § 71 
 
Beslut 
 
Datum: 2013-03-20 
Dnr 211-649-13 
 

Sid 1  

 
 
 
Indragning av myndighetskapital på institutions-/enhetsnivå 
vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
 
Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade 2010-12-16 (Dnr: UmU 212-4387-08) att fakulteters myndighetskap-
ital per 2012-12-31 inom grundutbildning överstigande 10 % av 2012 års kostnader för grundutbild-
ning dras in från berörd fakultet till universitetsgemensam nivå. Dessa medel ska därefter användas 
till strategiska satsningar avseende utbildning. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta 
att 13 341 tkr dras in till central nivå.  
 
Fakulteten kommer dock att erbjudas möjlighet att inkomma med förslag senast den 19 april på stra-
tegiska satsningar inom sin fakultet, till vilka 50 % av de indragna medlen kan användas och på så sätt 
återföras till fakulteten.  
 
 
 
Beslut 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 

• att mot bakgrund av universitetsstyrelsens beslut och utfall för 2012 (se ovan) tillämpa samma 
principer mot fakultetens institutioner/enheter. Vilket innebär att indragning av myndighets-
kapital kommer att ske enligt nedanstående fördelning (hänsyn har tagits till slutavräkningen 
av utbildningsuppdraget 2012): 

 
 

Institution/enhet                Indragning,tkr 
Geografi & Ekonomisk historia     435 
Handelshögskolan                  4 356 
Informatik                   2 312 
Kostvetenskap       204 
Sociologi       487 
Statsvetenskap                   2 031 
Tillämpad utbildningsvetenskap                2 409 
Restauranghögskolan                  1 056 
UCGS           51 
Summa                  13 341 

 
 
 

• att behandla förslag till fakultetsgemensamma strategiska satsningar inom grundutbildnings-
området på motsvarande 50 % av det indragna beloppet (6 670 tkr) vid fakultetsnämndens 
sammanträde den 5 juni 2013. Rektor fattar beslut i ärendet. 
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