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Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering
2020–2022
Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek
Den 20 februari 2019 fastställde universitetsstyrelsen Anvisningar för verksamhetsplanering 20202022 och budget år 2020, vars syfte är att samla universitetsövergripande planeringsförutsättningar
som avser fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets
arbete med verksamhetsplanering 2020–2022 och budget för år 2020. I anvisningarna anges
följande:
”Som grund för budgetarbetet, och utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla nivåer vid
Umeå universitet, ligger Umeå universitets visions- och strategidokument som kommer att
fastställas av universitetsstyrelsen den 3 april 2019. Visionen kommer att omfatta år 2020−2025
och målet är bl.a. att inom universitetet tillämpa en långsiktig och mer tillitsbaserad styrning.
Anvisningar kan komma att justeras/kompletteras utifrån universitetsstyrelsens beslut.”
Universitetsstyrelsen fastställde den 3 april Vision för Umeå universitet. Visionsdokumentet inleds
med avsnittet Det här är Umeå universitet där det bland annat framgår att universitetet är en
kunskapsdriven organisation som kännetecknas av en genuin vilja att utvecklas, söka svar, ställa nya
frågor och stärka positionen i vetenskapssamhället. Visionsdokumentet fortsätter med Umeå
universitet i framtiden som är indelat i avsnitten Umeå universitet tar framtidsansvar,
Kunskapsutveckling i samspel samt Konkurrens och stolthet. Visionsdokumentet utgör bas för en
långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler. Inriktningen är att
arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet.
Utifrån den fastställda visionen justeras anvisningarna för verksamhetsplanering 2020–2022 enligt
följande:
•

Som utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla organisatoriska enheter ligger
visionsdokumentet Vision för Umeå universitet. Förslag till universitetsgemensamma
indikatorer kommer att utvecklas och presenteras i september. I verksamhetsplanen kan alla
organisatoriska enheter inkludera egna indikatorer, aktiviteter, uppdrag, m.m.

•

Efter samråd med ledning för fakulteter, m.fl. senareläggs fastställandet av Umeå universitets
verksamhetsplan 2020–2022 till den 26 november 2019. En bakgrund till senareläggandet är
att, i likhet med arbetet med visionen, kunna få en ”bottom up-process” där fakulteternas,
Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets verksamhetsplaner
kan utgöra en grund för universitetets övergripande verksamhetsplan för perioden 2020–
2022. Eventuellt kommer uppdrag/motsvarande från regeringen att presenteras i
budgetpropositionen inför 2020. Dessa uppdrag/motsvarande kommer i så fall att ingå i
Umeå universitets verksamhetsplan 2020–2022. Syftet med treåriga verksamhetsplaner är
att skapa en långsiktighet med möjlighet till årlig revidering av verksamhetsplan gällande
aktiviteter, nationella uppdrag, m.m.

•

Fakulteter, Universitetsförvaltning och Universitetsbiblioteket har möjlighet att i egna
anvisningar lägga till områden och riktlinjer för arbetet med verksamhetsplanering till
underliggande institutioner/motsvarande.
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•

Nationella uppdrag (enligt regleringsbrev och nationella anvisningar) och aktuella särskilda
prioriteringar som respektive organisatorisk enhet berörs av ska inkluderas och kommenteras
i verksamhetsplanen. I Umeå universitets verksamhetsplan och budget för 2019 anges
nationella uppdrag och särskilda prioriteringar som universitetsledningen bedömt vara
viktiga att arbeta med under år 2019.

•

Planerade åtgärder för de aktiviteter som berör respektive fakultet/motsvarande och som
anges i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning ska inkluderas i verksamhetsplanen.

•

Viktiga frågor och områden som ska beaktas i en treårig verksamhetsplan är:
o
o

Arbetsmiljö
Lika villkor (jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder)

Därtill bör även Kompetensförsörjning beaktas i verksamhetsplanen.
•

Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek fastställer sina
verksamhetsplaner inför perioden 2020–2022 senast den 31 oktober 2019. Rapportering sker
elektroniskt till planering@umu.se.

•

Institutioner, arbetsenheter, centrum och förvaltningsenheter fastställer sina verksamhetsplaner inför perioden 2020–2022 senast den 20 december 2019. Rapportering sker
elektroniskt till respektive fakultet/motsvarande.

•

Varje organisatorisk enhet ska årligen fastställa en avstämning av den egna enhetens
verksamhetsplan.

