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Till  
Fakulteter 
Lärarhögskolan 
Universitetsbibliotek 
Universitetsförvaltning 

 
 

Kompletterande tidpunkter för verksamhetsplanering 
och budget inför 2021 

Bakgrund 
 
Den 20 februari 2019 fastställde universitetsstyrelsen Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-
2022 och budget år 2020, vars syfte är att samla universitetsövergripande planeringsförutsättningar 
som avser fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets 
arbete med verksamhetsplanering 2020–2022. Anvisningarna reviderades något genom 
rektorsbeslut den 24 juni 2019 via dokumentet Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 
till verksamhetsplanering 2020–2022. Förutsättningar för budgetarbetet fastställde 
universitetsstyrelsen den 20 februari 2020 och framgår av dokumentet Anvisningar för budget år 
2021 inkl. ekonomisk plan 2022–2023. 
 
Föreliggande dokument utgör en komplettering av tidpunkter under 2020 för fakulteter, 
Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek, samt för institutioner, centrum, 
arbetsenheter och förvaltningsenheter.  

Kompletterande tidpunkter 
 
Nedan anges kompletterande tidpunkter för verksamhetsplanering och budget år 2020. Samtliga 
fastställda tidpunkter för både verksamhetsplanering och uppföljning sammanfattas i årscykeln för 
år 2020 på sid 2. 
 
• Institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter rapporterar årets första 

ekonomiska uppföljning och prognos för helår 2020 (P1) senast den 20 maj. Motsvarande 
datum för höstens ekonomiska uppföljning och prognos för helår 2020 (P2) är den 18 
september. Rapportering sker enligt den egna fakultetens/motsv. anvisningar. 

• Fakulteter och Lärarhögskolan rapporterar uppföljning och prognos (helår 2020) av 
helårsstudenter/helårsprestationer senast den 24 april respektive 16 oktober. 

• Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek fastställer 
eventuell revidering av verksamhetsplan för perioden 2021–2022, riskanalys för 2021 samt 
checklista för 2020 senast den 31 oktober. Rapportering sker elektroniskt till 
planering@umu.se.  

• Institutioner, arbetsenheter, centrum och förvaltningsenheter fastställer budget och eventuell 
revidering av verksamhetsplan för perioden 2021–2022 senast den 16 december. 
Rapportering sker elektroniskt till respektive fakultet/motsvarande. Rapportering av 
checklista för 2020 sker enligt den egna fakultetens/motsv. anvisningar.  

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/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/reviderade-anvisningar-vp-2020-2022.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/anvisningar-for-budget-ar-2021-inkl.-ekonomisk-plan-2022-2023.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/anvisningar-for-budget-ar-2021-inkl.-ekonomisk-plan-2022-2023.pdf
mailto:planering@umu.se
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• I Umeå universitets verksamhetsplan för 2020–2022 och budget 2020 anges nationella 
uppdrag som regeringen gett universitetet via regleringsbrev. De organisatoriska enheter som 
berörs av dessa uppdrag ska beakta dessa i sin verksamhetsplanering. På grund av Corona-
situationen genomförs ingen uppföljning av de nationella uppdragen våren 2020. Beslut om 
ev. uppföljning hösten 2020 kommer att tas senare i år.  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/verksamhetsplan-2020-2022-och-budget-2020-inkl.-ekonomisk-plan-2021-2022.pdf
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