
16 december 2023 
• Institutioner/motsv. fastställer budget 2024 samt 

VP 2023–2025 (Ev. revidiering) 

21 februari 2023 
Universitetsstyrelsen fastställer 
• Årsredovisning 2022 (inkl. intyg god intern styrning och kontroll) 
• Budgetunderlag 2024─2026 
• Anvisningar för budget 2024 inkl. ekonomisk plan 2025─2026 

November ─ december 2023 
• Dialoger mellan universitetsledning och 
ledning för fakulteter/motsv. gällande 
• Budget, verksamhetsplan, 
kvalitetsarbete 

ÅRSCYKEL UMEÅ UNIVERSITET 2023 
PROCESS FÖR ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Rektors detaljbudget 2024 
• Verksamhetsplan Umu 2023-2025  

(ev. revidering) 

Rektor fastställer 
Juni 2023 

6 december 2023 

Universitetsstyrelsen fastställer 
• Uppföljning av 2023 års förebyggande åtgärder i 

riskanalys 2023─2025 samt förlängning 2023 
ersätts med en ny dec 2023 för perioden 
2024–2025 

• Systembeskrivning 2024 

8 juni 2023 
• Universitetsstyrelsen 

fastställer budget 2024 inkl. 
ekonomisk plan 2025─2026 

26 september 2023 
• Fakulteter/motsv. rapporterar 

ekonomisk uppföljning och 
prognos för helår 2023 (P2) 

• Institutioner/motsv. rapporterar P2 
19 september 

30 maj 2023 
• Fakulteter/motsv. rapporterar ekonomisk 

uppföljning och prognos för helår 2023 (P1) 
• Institutioner/motsv. rapporterar P1 23 maj 

15 mars 2023 
Fakulteter/motsv. fastställer 
• Avstämning av verksamheten 2022 
• Bokslut 2022 
Universitetsgemensamma funktioner inkommer med 
• Budgetunderlag 2024 enligt anvisningar 
Strategiska råd rapporterar 
• Analys av indikatorer enligt VP 2020–2022 

Mars - april 2023 
Dialoger mellan universitetsledning och ledning för 
fakulteter, LH, UF, UmUB gällande 
• Avstämning av verksamhet, bokslut, 

kvalitetsarbete, återkoppling teman, nationella  

 

 

 

Oktober 2023 
• Ev. rektorsbeslut om justering av budget 2024 

utifrån budgetproposition 
• Rektor fastställer instruktion för 

uppföljning av verksamhet. 

• Fakulteter och Lärarhögskolan rapporterar 
uppföljning och prognos (helår 2023) av 
HST/HPR 

 

31 oktober 2023  

 
Fakulteter/motsv. fastställer 

• Budget 2024 
• Riskanalys 2024 

Verksamhetsplan 2023–2025 (ev. revidering) 

April 2023 
Fakulteter och Lärarhögskolan rapporterar 
uppföljning och prognos (helår 2023) av HST/HPR 

Mars - april 2023 
Dialoger mellan universitetsledning och ledning 
för Fakulteter/motsv. gällande 

• Avstämning av verksamhet, bokslut, 
kvalitetsarbete, återkoppling teman, 
nationella uppdrag 


