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1 Inledning 
 
I följande dokument anges anvisningar inför uppföljning av verksamhetsåret 2015. Här 
ingår även uppföljning av underlag kopplade till intern styrning och kontroll, men ej 
anvisningar gällande planering såsom verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan, 
m.m. Anvisningar för verksamhetsplanering ingår i budgetanvisningarna, vilka 
universitetsstyrelsen inför år 2017 kommer att besluta om i februari år 2016.  

1.1 Bakgrund 
 
Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2015 inriktning på den fortsatta verksamhetsplane-
ringen för perioden 2016‒2018, samt budgetramar för år 2016 (inkl. preliminära ramar för 
perioden 2017‒2018) till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan och universitetsgemensamma 
funktioner. Rektor kommer att i oktober år 2015 fastställa justerade budgetramar för år 
2016 (utifrån budgetproposition 2015/16:1), samt delmål 2016‒2018 i november år 2015. 
 
Mot bakgrund av att universitetsstyrelsen fastställde anvisningar för verksamhetsplane-
ring och budget inför år 2016 i februari 2015 (FS 1.3.2-152-15), innehåller följande 
dokument enbart anvisningar för uppföljning. 
 

2 Uppföljning 
 
2.1  Verksamhetsberättelse 2015 
 
Verksamhetsberättelse upprättas av fakultetsnämnder, Lärarhögskolan (LH), 
Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek (UmUB). Dessa ska vara kortfattade och 
följa strukturen i verksamhetsplanen, samt innehålla en kortfattad analys av 
delmåluppfyllelsen utifrån UmU-gemensam mall. Även institutioner/enheter ska göra en 
verksamhetsberättelse inkl. kortfattad analys av delmåluppfyllelsen. 
 
I enlighet med de av rektor (2013-08-20) beslutade reglerna för studentinflytande, följer 
fakulteterna/LH årligen upp institutionernas och programrådens arbete med kurs- och 
programutvärdering. Fakulteter/LH redogör i verksamhetsberättelsen för denna 
uppföljning och vad uppföljningen har lett till. 
 
En första redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att rätt kompetens 
finns eller planeras, för att uppnå verksamhetens mål, kommenteras årligen fr.o.m. 2015 
års verksamhetsberättelse. Likaså gäller för fakulteternas, LH, Universitetsförvaltningens 
och UmUB´s arbete med intern styrning och kontroll.  
 
Fakultetsnämnderna, LH, Universitetsförvaltningen och UmUB rapporterar sin fastställda 
verksamhetsberättelse senast 2016-03-18. Rapportering sker elektroniskt till 
planering@adm.umu.se. Fakultetsnämnderna har också institutionernas verksamhetsbe-
rättelser tillgängliga elektroniskt på fakultetskansliet (inkl. eventuella enheter med eget 
budgetansvar) och Universitetsförvaltningen har enheternas verksamhetsberättelser 
tillgängliga elektroniskt senast i slutet på februari/början på mars år 2016. 
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2.1.1 Uppföljning av delmål 
 
I verksamhetsberättelsen ska arbetet med delmål följas upp och rapporteras. Inför denna 
uppföljning kommer underlag så långt det är möjligt att levereras från central nivå. En kort-
fattad analys av delmåluppfyllelsen ska ingå utifrån nu gällande UmU-gemensamma mall.  
 
2.1.2 Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 
 
Med anledning av fastställd kompetensförsörjningsplan för perioden 2015‒2018 ska en 
första redogörelse göras i verksamhetsberättelsen, över vilka åtgärder som vidtagits för att 
säkra att rätt kompetens finns eller planeras. Revidering av fastställd 
kompetensförsörjningsplan görs årligen i kommande års verksamhetsplan. 

2.1.3 Uppföljning av intern styrning och kontroll 
 
I verksamhetsberättelsen ska arbetet med intern styrning och kontroll kommenteras. 
Checklistan för år 2015 avseende intern styrning och kontroll ska vara Planeringsenheten 
tillhanda senast 2015-10-25, samt kommer därefter att följas upp i dialog mellan 
universitetsledning och fakultetsledning/motsv. 

3.2  Uppföljning av ekonomi 2015 
 
Fakultetsnämnder, LH, Universitetsförvaltning och UmUB rapporterar sitt ekonomiska 
utfall för helåret 2015 senast 2016-03-18, via den inrapporteringsmall som är under 
framtagande och som under hösten 2015 kommer att publiceras på webbsidan för 
Ekonomisk planering och uppföljning. Utfall och prognos för helår 2016 rapporteras 
senast 2016-04-20 för perioden januari–mars och senast 2016-09-28 för perioden 
januari–augusti, samt senast 2017-03-17 för helåret 2016. Rapportering sker 
elektroniskt till planering@adm.umu.se.  

3.3  Årsredovisning 2015 
 
Umeå universitet rapporterar årligen sin verksamhet enligt instruktion (del av högskolelag) 
och regleringsbrev. För samtliga rapporteringskrav rapporterar Fakultetsnämnder, LH, 
UmUB och förvaltningsenheter senast 2016-01-20 elektroniskt till 
planering@adm.umu.se med underlag till årsredovisning 2015, enligt separata anvisningar.  

3.4  Dialogträffar 
 
Universitetsledningen kommer att följa upp verksamhetsarbetet genom särskilda 
dialogträffar enligt följande:  
 
Mars-April:  Uppföljning av verksamhetsberättelse 2015 (inkluderar kompetensförsörjning, 

intern styrning och kontroll, samt uppföljning av delmål) och ekonomi 2015 
(inkluderar budget 2016 och maximal nivå för negativ budgetering).  

 
November:  Dialog om verksamhetsplan och budget inför perioden 2017–2018, 

ekonomiuppföljning 2016, samt uppföljning av checklistan.  
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