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1. Inledning 
I följande dokument anges anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019. Här ingår främst 
anvisningar för verksamhetsberättelse och uppföljning av mål, men även anvisningar för uppföljning av 
särskilda prioriteringar, kvalitetssystem, ekonomi, årsredovisning, m.m. Anvisningarna riktar sig i 
huvudsak till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning, även om vissa 
anvisningar också innefattar tidpunkter och information till institutioner, arbetsenheter och 
förvaltningsenheter. Detsamma gäller centrum, om inte annat föreskrivs i centrets instruktion. 
Fakulteter, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning vidareförmedlar relevanta anvisningar till 
institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter på det sätt de själva finner mest effektivt. 
 
Anvisningar för planering av verksamheten ingår i dokumenten Anvisningar för verksamhetsplanering 
2020-2022 och budget 2020, samt Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och 
ingår ej i detta dokument. I och med övergången till en mer långsiktig verksamhetsplanering avsåg 
universitetsstyrelsens beslut, anvisningar för en treårscykel omfattande perioden 2020–2022. Årliga 
budgetförutsättningar för 2021 fastställs av universitetsstyrelsen den 20 februari 2020, medan årliga 
planeringsförutsättningar för 2021 fastställs av rektor i mars 2020.  

2. Bakgrund 
Dokumentet Umeå universitet 2020 - vision och mål fastställdes 2012 och är nu inne på sitt slutår.  
 
Universitetsstyrelsen fastställde den 3 april 2019 en ny vision för Umeå universitet som är resultatet av 
ett arbete som inleddes våren 2018 och som studenter och alla medarbetare varit inbjudna att delta i. Det 
nya visionsdokumentet Vision för Umeå universitet utgör bas för en långsiktig verksamhetsplanering vid 
universitetet omfattande treårscykler. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån 
visionsdokumentet. 
 
Utgångspunkten vid uppföljning av verksamhetsåret 2019 är fortfarande visionsdokumentet Umeå 
universitet 2020 - vision och mål och de delmål för 2019 som ingår i dokumentet Verksamhetsplan och 
budget 2019.  
 
Universitetsstyrelsen har beslutat att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under perioden 
2016‒2018, med rektor som ansvarig för uppföljningen. För 2019 följs fastställda mål upp enligt vad som 
anges under punkt 3.1.2. 
 
Verksamhetsberättelserna utgör inte ett fullständigt uppföljningsdokument för fakulteternas, 
Lärarhögskolans, Universitetsbibliotekets och Universitetsförvaltningens verksamhet. Uppföljning sker 
även i samband med reguljära dialogträffar mellan universitetsledning och ledning för fakultet, 
Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning. Uppföljning sker även genom andra 
fastställda uppföljningsrutiner, t.ex. när det gäller ekonomi, kvalitetssystem, särskilda prioriteringar och 
nationella uppdrag, m.m. Fakulteter, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning följer på 
motsvarande sätt upp arbetet tillsammans med institutioner, centrum, arbetsenheter och 
förvaltningsenheter på det sätt de själva finner mest effektivt. 
 
  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/anvisningar-for-verksamhetsplanering-2020-2022-och-budget-2020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/anvisningar-for-verksamhetsplanering-2020-2022-och-budget-2020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/reviderade-anvisningar-vp-2020-2022.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-och-budget-2019-inkl.-ekonomisk-plan-2020-2021.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-och-budget-2019-inkl.-ekonomisk-plan-2020-2021.pdf
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Nedan visas processen och tidpunkter för verksamhetsuppföljning år 2019–2020. Tidpunkterna för 
verksamhetsplanering fastställer rektor i samband årliga planeringsförutsättningar för 2021 i mars 2020.  
 

 

3. Verksamhetsberättelse 2019 
Verksamhetsberättelse upprättas av fakulteter, Lärarhögskolan (LH), Universitetsförvaltning (UF) och 
Universitetsbibliotek (UmUB). Denna ska vara kortfattad och följa den gemensamma struktur som anges 
under punkt 3.1 Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse.  
 
I verksamhetsberättelsen ingår en nyckeltalstabell som Planeringsenheten ansvarar för att ta fram och 
som nås via beslutsstödsystemet Fokus. Till verksamhetsberättelsen hör även en kort redovisning av 
arbetet med att nå uppsatta mål och visioner angivna i dokumenten Umeå universitet 2020 - vision och 
mål och Verksamhetsplan och budget 2019. 
 
Fakulteter/Universitetsförvaltning avgör själva i vilken form och omfattning uppföljning av de egna 
institutionernas/centrets/arbetsenheternas/förvaltningsenheternas verksamheter ska ske, samt även i 
vilken mån rapportering ska ske gällande uppföljning av mål och vision.  
 
Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sin fastställda verksamhetsberättelse senast 2020-03-16. 
Rapportering sker elektroniskt till planering@umu.se. Fakulteter/Universitetsförvaltning har 
institutionernas/centrets/arbetsenheternas verksamhetsberättelser/motsvarande tillgängliga 
elektroniskt senast i slutet på februari/början på mars år 2020. 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-och-budget-2019-inkl.-ekonomisk-plan-2020-2021.pdf
mailto:planering@umu.se
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3.1 Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse 
Fakulteter/LH/UF/UmUB väljer själva innehåll och omfattning av sin verksamhetsberättelse men 
angivet innehåll under punkt 3.1.1‒3.1.6 ska ingå. Institutioner/centrum/arbetsenheter omfattas inte av 
denna gemensamma struktur för verksamhetsberättelse, utan följer den egna fakultetens/Universitets-
förvaltningens riktlinjer. 

3.1.1 Nyckeltalstabell/beskrivning av fakulteten/LH/UF/UmUB 
En tabell över nyckeltal och dess utveckling de senaste fem åren inkluderas i verksamhetsberättelsen 
(statistikunderlag för miniminivå presenteras via beslutsstödsystemet Fokus och fliken för 
Verksamhetsberättelse senast 2020-02-01). I övrigt väljer fakulteter/LH/UF/UmUB själv omfattning 
och innehåll av den verksamhet som har pågått föregående år och som man önskar lyfta fram i 
verksamhetsberättelsen.  

3.1.2 Analys av resultat 
I verksamhetsberättelsen ska arbetet med att nå uppsatta mål och vision kort redovisas. Redovisning görs 
för följande huvudmål och ska innehålla analys av resultat som uppnåtts liksom bedömning av hur väl 
måluppfyllelsen har nåtts:  
 

• Långsiktighet möjliggör högt risktagande 
• Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten 
• Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet 
• Utbildning för gränslös kunskap 
• Forskning som spränger gränser 
• Det goda och effektiva universitetet 

 
För fakultetsnivå/motsvarande och institutions-/enhetsnivå är målsättningen att i så hög grad som 
möjligt presentera statistikuppgifter för 2019 och tillgängliggöra detta elektroniskt via 
beslutsstödsystemet Fokus eller via portalen för Verksamhetsplanering. 

3.1.3 Kvalitetsarbete för utbildning 
Kvalitetsdialoger är en viktig komponent i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning. 
Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteter/LH baseras på en självskattning från respektive 
verksamhet och tar därmed sin utgångspunkt i varje fakultets förutsättningar. Fakulteternas/LH:s 
självskattning ska minst omfatta nedanstående tre centrala aktiviteter i kvalitetssystemet för utbildning: 
 

• Aktivitet 3. Kursutvärdering. 
• Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och 

forskarutbildningsämne. 
• Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning. 

 
Självskattningen genomförs i enlighet med tabellen på nästa sida. Självskattning av aktiviteterna ska göras 
dels för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels för utbildning på forskarnivå. För att 
verksamheten ska befinna sig på en nivå ska i princip nivåerna under vara genomförda. Kortfattad 
beskrivning av de belägg som stödjer nivån i självskattningen ska finnas med i verksamhetsberättelsen.   

https://www.fokus.umu.se/diveport#page=verksamhetsberattelse
https://www.fokus.umu.se/diveport#page=verksamhetsberattelse
https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/Verksamhetsplanering/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVerksamhetsplanering%2FShared%20Documents%2FUppf%C3%B6ljning%20delm%C3%A5l
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Nivå Beskrivning Exempel på belägg 

0 
Vi har inte diskuterat nödvändigheten av aktiviteten 
eller uppnått enighet i organisationen att det är 
prioriterat att arbeta med    

1 Vi har en konsensus i organisationen att vi ska jobba 
aktivt med införandet av aktiviteten 

Beslut, formulerade mål, identifierat koppling 
till övrig verksamhet 

2 Vi har initierat diskussion och planerar 
implementeringsarbete Projektplaner, resurssättning 

3 Vi har kommit en bit på väg vad gäller implementering 
Genomförda pilotprojekt, andel av 
organisationen som genomfört aktiviteten 

4 Vi har implementerat verksamhet som är kopplad till 
aktiviteten  

Aktiviteten genomförs inom hela 
organisationen, uppföljning av utfall 

5 Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra 
implementeringen av aktiviteten 

Uppföljning av utfall, genomförda 
förändringar av aktiviteten 

 

3.1.4 Personal  
Fakulteter/LH/UF/UmUB väljer själva i vilken omfattning man i sin verksamhetsberättelse vill beskriva 
personalsituationen med undantag för nedanstående områden:  
 
För området kompetensförsörjning bör de viktigaste punkterna lyftas fram och kort kommenteras (se 
webbsidan Kompetensutveckling för mer information).  
 
För områdena arbetsmiljö och lika villkor ska en beskrivning av det systematiska arbetsmiljö- och lika 
villkorsarbetet beskrivas (se webbsidorna Arbetsmiljö samt Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer 
information). 

3.1.5 Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag 
I Verksamhetsplan och budget 2019 anges de särskilda prioriteringar och nationella uppdrag som 
universitetsledningen bedömt vara viktiga att arbeta med under 2019. Arbetet med dessa följs upp 
löpande under 2019 (skriftligt och genom dialog) samt genom rapportering i verksamhetsberättelsen, 
d.v.s. i de fall dessa är relevanta för respektive verksamhet. Rapporteringen i verksamhetsberättelsen ska 
vara kortfattad och beskriva utvecklingen sedan föregående rapportering.  

3.1.6 Universitetsgemensamma projekt 
I Verksamhetsplan och budget 2019 anges de universitetsgemensamma projekt som under 2019 varit 
strategiskt viktiga att arbeta med. Arbetet med dessa följs bl.a. upp genom rapportering i 
verksamhetsberättelsen, d.v.s. i de fall ansvaret för att genomföra dessa varit relevant för respektive 
verksamhet. Rapporteringen i verksamhetsberättelsen ska vara kortfattad och beskriva utvecklingen 
sedan föregående rapportering.  

 
  

https://www.aurora.umu.se/anstallning/kompetensutveckling/
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/chefshandboken/Sidor/Arbetsmilj%C3%B6.aspx
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/chefshandboken/Sidor/SAM.aspx
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-och-budget-2019-inkl.-ekonomisk-plan-2020-2021.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-och-budget-2019-inkl.-ekonomisk-plan-2020-2021.pdf
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4. Uppföljning av ekonomi 2019/2020 
Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sitt bokslut (ekonomiska utfall för helåret 2019) senast 2020-
03-16 via den bokslutsmall som tagits fram och som finns på webbsidan för Ekonomisk planering och 
uppföljning. Ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2020 (P1 resp. P2) rapporteras för 
fakulteter/LH/UF/UmUB senast 2020-05-20 respektive senast 2020-09-25, samt bokslut för 
helåret 2020 preliminärt senast 2021-03-15. Rapportering sker elektroniskt till planering@umu.se.  
 
För institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter gäller rapportering senast 2020-03-01 
(bokslut för helåret 2019), senast 2020-05-13 (P1), samt senast 2020-09-18 (P2) enligt särskilda 
anvisningar från fakulteter/UF. 

5. Årsredovisning 2019 
Umeå universitet rapporterar årligen sin verksamhet enligt instruktion och regleringsbrev. För samtliga 
rapporteringskrav rapporterar berörda parter enligt separata anvisningar och informationsträffar. 
Övergripande direktiv, tidplan och sammanställning över återrapporteringskrav, m.m. skickades ut till 
rapporteringsansvariga 2019-10-21.  
 
2019-12-20 gäller som senaste rapporteringsdatum för de underlag och kommentarer som inte 
är beroende av att våra källsystem har stängt för år 2019, medan den 2020-01-21 gäller som senaste 
rapporteringsdatum för övriga underlag och kommentarer. Samtliga underlag rapporteras 
elektroniskt till planering@umu.se. 

6. Uppföljning genom dialogträffar 2020 
Universitetsledningen kommer att följa upp verksamhetsarbetet genom särskild dagordning på 
dialogträffar enligt följande upplägg.  
 
Mars–april:  Uppföljning av verksamhetsberättelse, huvudmål och vision, kvalitetsarbete,  

särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och ekonomi 2019.  
 
December:  Dialog om budget och ev. revideringar gällande verksamhetsplan inför 2021, 

uppföljning av ekonomi, särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och 
checklista 2020. 

https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/
https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/
mailto:planering@umu.se
mailto:planering@umu.se

	anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019
	1. Inledning
	2. Bakgrund
	3. Verksamhetsberättelse 2019
	3.1 Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse
	3.1.1 Nyckeltalstabell/beskrivning av fakulteten/LH/UF/UmUB
	3.1.2 Analys av resultat
	3.1.3 Kvalitetsarbete för utbildning
	3.1.4 Personal
	3.1.5 Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag
	3.1.6 Universitetsgemensamma projekt


	4. Uppföljning av ekonomi 2019/2020
	5. Årsredovisning 2019
	6. Uppföljning genom dialogträffar 2020

