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Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag år 2019 
Planering för verksamhetsåret ska utgå från vad som hittills är känt om de resurser som Umeå 
universitet disponerar under aktuellt år, de övergripande uppdrag och mål som universitetet har och de 
särskilda prioriteringar och nationella uppdrag som gäller för år 2019. Eftersom regleringsbrevet från 
regeringen för år 2019 delges universitetet först i december 2018, kan justeringar komma att ske. 
 
Under år 2019 prioriteras 7 universitetsövergripande områden/uppdrag, 10 områden/uppdrag inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 3 områden/uppdrag inom forskning och utbildning på 
forskarnivå. De särskilda prioriteringarna/nationella uppdragen prioriteras i fakulteternas, 
Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets verksamhetsplaner under 
förutsättning att de är relevanta för respektive verksamhet. Samverkan med det omgivande samhället är 
integrerat i flera av nedanstående områden.  
 

 
*Framgår av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet och anslag 2.64. 
 
I avsnitten på sid 15–17 beskrivs de prioriterade områdena mer i detalj.  

• Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella 
trakasserier*

• Jämställdhetsintegrering*
• Moderna beredskapsjobb i staten*
• Mål för myndighetskapital
• Rekryteringsmål för professorer*
• Utveckling Wisedome (Umevatoriet)
• Organisation konstnärligt campus

Universitetsöver-
gripande 

prioriteringar

• Antalet helårsstudenter ALF*
• Antalet helårsstudenter TUA*
• Kvalitetsförstärkning*
• Lärarutbildning i minoritetsspråk*
• Utbildning i meänkieli och samiska*
• Utbildningsutbud*
• Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut*
• Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för nyanlända och

KPU för personer med forskarexamen
• Utveckling av utbildning av relevans för kulturskolan
• Övningsskolor*

Prioriteringar inom 
utbildning på 

grundnivå och 
avancerad nivå

• Forskningsdatalagrning 
• Försöksverksamhet med praktiknära forskning*
• Utveckling av forskningsinformation

Prioriteringar inom 
forskning och 
utbildning på 
forskarnivå
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Universitetsövergripande prioriteringar 

Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier 
Umeå universitet har tillsammans med övriga lärosäten ett uppdrag från regeringen att synliggöra sitt 
förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier. 

Jämställdhetsintegrering 
Universitetet har fastställt en plan för jämställdhetsintegrering år 2017 i syfte att verksamheten ska bidra 
till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till 
karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen innehåller utvecklingsbehov, mål och 
aktiviteter som lärosätet planerar att vidta under 2017-2019 samt beskriver på vilket sätt jämställdhet 
ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser.   

Moderna beredskapsjobb i staten 
Umeå universitet och samtliga myndigheter ska i enlighet med regeringens uppdrag bidra till 
regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017. 
Universitetet ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive 
nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. 

Mål för myndighetskapital 
Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning 
och forskning av hög kvalitet. Målet är att universitetets samlade myndighetskapital varje år 2015-2020 
ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets kostnader. Samtliga organisatoriska nivåer (UmU-gemensam 
nivå, fakultetsnivå/motsvarande och institutions-/enhetsnivå) är skyldiga att vidta åtgärder så att detta 
mål klaras.  

Rekryteringsmål för professorer 
Regleringsbrevet från regeringen anger att Umeå universitet under 2017–2019 ska uppnå målet att 52 
procent av de nyrekryterade (anställda och befordrade) professorerna ska vara kvinnor.  

Utveckling Wisedome 
Syftet med utvecklingsprojektet är att den nya sammanslagna miljön vid Sliperiet och Umevatoriet ska 
nyttja den potential som finns i den digitala utvecklingen kombinerat med pedagogiska erfarenheter för 
att på ett relevant sätt öka förståelse för och inspirera till intresse för teknik, naturvetenskap och medicin 
samt humaniora och samhällsvetenskap. I utvecklingsprojektet ingår specifikation för byggande och 
teknisk utrustning av en domteater för projicering av immersiva vetenskapliga visualiseringar i 
anslutning till Sliperiet samt det nationella Wisdome initiativet och de insatser som krävs från 
universitetet i det arbetet. 

Organisation konstnärligt campus 
Rektor uppdrog hösten 2017 till en extern utredare att föreslå förändringar gällande organisationen för 
konstnärligt campus vid Umeå universitet, i syfte att åstadkomma en koordinerad, effektiv och 
ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig utbildning och forskning av hög kvalitet, attraktiv 
publik verksamhet samt samverkan och innovation kopplat till det konstnärliga området. Utredarens 
rapport färdigställdes under april och har skickats på remiss. En projektorganisation bildas nu på 
uppdrag av universitetsstyrelsen med syfte att bibehålla och utveckla hög kvalitet i verksamheten vid 
konstnärligt campus. Universitetsstyrelsen anger även att en tydlig målbild ska skapas för det 
konstnärliga området och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som 
nationellt och internationellt.  
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Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Antal helårsstudenter ALF 
Umeå universitet ersätts för högst 1 106 helårsstudenter inom läkarutbildningen (ALF) vilket är det 
minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den 
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Antal helårsstudenter TUA 
Universitetet ersätts för högst 354 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen (TUA) när det gäller 
kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. 

Kvalitetsförstärkning 
Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, 
samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som inleddes 2016 ska användas 
för kvalitetsförstärkande åtgärder. Universitetet ska i årsredovisningen redovisa och analysera hur de 
höjda ersättningsbeloppen har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar. 

Lärarutbildning i minoritetsspråk 
Umeå universitetet ska utifrån regeringsuppdrag, samt mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SO 2000: 2) och den europeiska 
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SO 2000: 3), som Sverige har ratificerat, fortsätta 
utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska respektive meänkieli. 

Utbildning i meänkieli och samiska 
Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. 

Utbildningsutbud 
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Universitetet ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, 
prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet.  

Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut 
Universitetet har erhållit medel från regeringen för utökade platser för nedanstående utbildningar och 
ska i årsredovisningen redovisa uppgifter om antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt 
antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina; arkitektexamen 
barnmorskeexamen, civilingenjörsexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen (med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3), högskoleingenjörsexamen, ämneslärarexamen, 
ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedagogisk utbildning, läkarexamen, 
sjuksköterskeexamen, speciallärarexamen och specialpedagogexamen.  

Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för nyanlända och 
kompletterande utbildning (KPU) för personer med forskarexamen 
1. Universitetet ska främja ett brett deltagande avseende studenter, vilket innefattar såväl 

rekryteringsfrämjande åtgärder som åtgärder för att i övrigt främja ett brett deltagande bland de 
personer som har antagits, t.ex. genom att ge de antagna studenterna ett bra mottagande och stöd 
under hela utbildningen eller genom en ökad geografisk tillgänglighet. 
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2. Umeå universitet har tagit ett antal initiativ för att underlätta för nyanlända med akademisk 
utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. År 2019 fortsätter prioriteringen av arbetet med att 
underlätta för nyanlända grupper med akademisk utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden 
och universitetet arbetar bl.a. aktivt med att möjliggöra praktikplatser inom lärosätet. 

 
3. Regeringen har gett Umeå universitet m.fl. i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna 

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en 
examen på forskarnivå enligt vad som anges i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142). Umeå universitet ska även 
samordna anordnandet av utbildningarna. Utbildningarna ska i första hand anordnas för sökande 
med ämneskunskaper i något av ämnena matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik, eftersom det 
råder stor brist på lärare i dessa ämnen.  

Utveckling av utbildning av relevans för kulturskolan 
Umeå universitet har som ett av sex lärosäten av regeringen tilldelats medel för att fler kulturskolelärare 
ska kunna utbildas. Medlen ska användas till att ge eller utveckla utbildning som omfattar högst 90 
högskolepoäng av relevans för kulturskolan. 

Övningsskolor 
Regeringen har sedan 2014 uppdragit till bland annat Umeå universitet att bedriva försöksverksamhet 
med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av lärar- och 
förskollärarutbildningar. 
 
 

Prioriteringar inom forskning och utbildning på forskarnivå 

Forskningsdatalagring 
Hantering och utveckling av forskningsdatalagring vid Umeå universitet är en strategiskt viktig uppgift. 
Arbete med forskningsdatalagring pågår och kommer att vidareutvecklas, bl.a. genom ökad samordning 
nationellt och inom universitetet.  

Försöksverksamhet med praktiknära forskning  
Regeringen har uppdragit åt Umeå universitet samt ytterligare tre universitet att planera och genomföra 
en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan 
universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. 
Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna 
och i skolväsendet.  

Utveckling av forskningsinformation 
Forskningsinformation avser strukturerad information om och från forskningen, d.v.s. en beskrivande 
bild av t.ex. forskare, forskningsresultat, forskningsinfrastruktur, organisationer, finansiering, och 
pågående forskning i form av projekt eller program. Under år 2019 kommer arbetet med att utveckla 
forskningsinformationen vid Umeå universitet att fortsätta, bland annat avseende 
forskningsinfrastruktur.  
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