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1.  Sammanfattande bedömning och prioriteringar 

I detta budgetunderlag för perioden 2016-2018 lämnar Umeå universitet uppgifter och bedömningar 
enligt regeringens direktiv beslutade den 20 november 2014 (U2014/6891/UH), men vill också 
framhålla ett antal för universitetet strategiskt viktiga frågor där särskilda insatser i kommande 
statsbudget vore särskilt angelägna. Dessa kommenteras närmare i de olika avsnitten i 
budgetunderlaget men sammanfattas kort här. 

På ett övergripande plan vill Umeå universitet framhålla följande angelägna områden för 
förstärkningar av universitets- och högskolesystemet under perioden:  

• Höjda ersättningsnivåer inom utbildningen (avsnitt 4.4).  
• Högre andel direkta anslag samt särskilda satsningar på infrastruktur inom 

forskningen (avsnitt 5.1)  
• Utredning av ett samlat anslag för utbildning och forskning (avsnitt 3.3). 

Specifikt för Umeå universitet yrkas följande, i prioritetsordning: 

1 höjt takbelopp generellt (avsnitt 4.3 samt 4.4), samt specifikt resurser för grundutbildnings-
ram och ALF-medel till utbyggnad av läkarprogrammet med 40 nybörjarplatser fr.o.m. 
år 2016 (avsnitt 4.5),  

2 en satsning avseende registerdata- och biobanksforskning med resurser motsvarande 25 
mnkr/år för att vidareutveckla en ändamålsenlig organisation för kapacitetshöjande logistik, 
samt ett särskilt uppdrag med tillhörande resurser att utveckla tekniken för federerade 
databaser i enlighet med Registerforskningsutredningens förslag (avsnitt 5.2),  

3 ett uppdrag samt resurser motsvarande 20 mnkr/år för att under perioden inrätta ett 
nationellt centrum för arktisk forskning (avsnitt 5.3), 

4 att universitet kan avräkna ytterligare 10 helårsstudenter och helårsprestationer inom design 
för den nya utbildningen inom Restauranghögskolan vid Umeå universitet fr.o.m år 2016 
(avsnitt 4.6). 

2.  Inledning  

Arbetet med att ytterligare stärka Umeå universitets ställning som ett framstående forsknings- och 
utbildningsuniversitet fortlöper. Dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål som beslutades 
2012 har utgjort underlag för verksamhetsplaner som innehåller preciserade delmål utifrån 
universitetets övergripande mål, strategier för att nå dem och uppföljningskriterier för att följa arbetet. 
En grundläggande utgångspunkt för universitetets långsiktiga utveckling är ömsesidigheten mellan 
forskning och utbildning, där den ena är förutsättningen för den andra (och vice versa) för att nå 
högsta möjliga kvalitet i universitetets hela verksamhet. 

Attraktiva anställningsvillkor är en central del i detta arbete, vilket utvecklas närmare under 
avsnitt 3.3 Strategiska utmaningar. Det handlar både om tydliga och attraktiva karriärvägar för unga 
forskare och om stabilitet och långsiktighet i de högre läraranställningarna. Vi är övertygade om att de 
förändringar vi nu implementerar på detta område kommer att stärka Umeå universitets attraktions-
kraft som ett framstående utbildnings- och forskningsuniversitet i ett internationellt perspektiv. 
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Forskning 
För att erbjuda unga forskare bättre förutsättningar har Umeå universitet i två omgångar genomfört 
satsningar i form av karriärbidrag riktade till sammanlagt drygt 100 yngre forskare. Under 2012–2014 
byggde vi vidare på detta genom ledarskapsprogrammet Morgondagens forskningsledare, riktat till 
ett urval av tidigare mottagare av karriärbidrag. En ny omgång av ledarskapsprogrammet förbereds 
nu. Satsningen ska också ses som ett stöd för utvecklingen mot en mer jämställd forskarmiljö. Stöd till 
utvecklingen av såväl unga som mer seniora forskare är centrala inslag i de strategier och 
verksamhetsplaner som universitet nu arbetar med på alla nivåer. 

Ett led i arbetet med att främja forskningskvaliteten inom universitetets alla vetenskapsområden, 
liksom de konstnärliga områdena, är införandet av en ny fördelningsmodell för anslagsmedel avseende 
forskning och utbildning på forskarnivå. Den består av en del som fördelar medel på samma sätt som 
den nationella modellen (utifrån bibliometri och externa medel), och en del som innebär att 
”forskningskontrakt” tecknats mellan rektor och fakulteterna respektive Lärarhögskolan baserat på de 
delmål, strategier och uppföljningskriterier som rör forskning och utbildning på forskarnivå i 
verksamhetsplanerna. Målet är att främja en forskning som leder till nya kunskapssprång och 
forskningsgenombrott, vilket kräver en långsiktighet som tillåter hög risk i forskningen. Arbetet med 
forskningskontrakten utvärderas av externa bedömare under 2015, vilket kommer att utgöra ett 
underlag för verksamhetsplanerna för 2016–2018 och för fördelning av forskningsmedel. 

Utbildning 
Universitetet arbetar intensivt med att få ett bättre strukturerat utbildningsutbud med fokus på en 
ökad utbildningskvalitet, i synnerhet stärka avancerad nivå, forskningsanknytning, samverkansinslag 
och internationalisering. Arbetet med att fokusera och höja kvaliteten i utbildningsutbudet drivs 
ytterligare på av nödvändigheten att minska utbudet för att komma ned till takbeloppet. Samtidigt 
noterar universitetet ett fortsatt ökat söktryck; antalet förstahandssökande har ökat med 38 procent de 
senaste tre åren, medan antalet antagna bara ökat med 18 procent. Antalet avgiftsbetalande studenter 
har också ökat, med drygt 50 procent bara mellan 2013 och 2014 (från 146 till 221). 

Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar har föranlett ett stort utvecklingsarbete bland 
berörda utbildningar, men även på universitetsgemensam nivå för att dra lärdom av erfarenheterna.  
En av konsekvenserna är att universitetets kvalitetssystem är under revidering och kommer att bli 
betydligt mer stringent än tidigare. Vi ser fram emot en ny utvärderingsmodell som i högre grad utgår 
från lärosätenas egna kvalitetssystem.  

Samverkan och innovation 
Målet med samverkan är en ömsesidighet för ingående samarbetspartner. Samverkan bidrar både till 
att den kunskap och kompetens som finns vid universitet kommer till nytta i samhället, och till att 
utveckla och stärka utbildningens och forskningens kvalitet. Hög kvalitet i forskning och utbildning är 
också grundläggande för att Umeå universitet ska vara en attraktiv och effektiv part i innovations-
systemet. Umeå universitet har dessutom ambitionen att ha ett utvecklat innovationsstödsystem för 
alla vetenskapsområden likväl som de konstnärliga områdena. 

Under 2014 öppnade Sliperiet på universitetets konstnärliga campus. Sliperiet är en ny dynamisk 
miljö för kunskaps- och kompetensutbyte mellan Umeå universitet, näringsliv och offentlig sektor med 
fokus på kulturella, konstnärliga och kreativa näringar samt gränslandet mellan det digitala och det 
fysiska, t.ex. additiv tillverkning och 3D-utskrift. 
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3.  Strategiska överväganden och ekonomisk utveckling 

3.1  Umeå universitets vision och mål 
Universitetsstyrelsen fastställde i juni 2012 vision och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet 
”Umeå universitet 2020 – Vision och mål”. Målen i visionsdokumentet är formulerade under 
huvudrubrikerna: Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning 
som spränger gränser, samt Det goda och effektiva universitet. De övergripande målen syftar till att 
åstadkomma långsiktighet i verksamheten som möjliggör risktagande i forskningen, kreativa miljöer 
som ökar närheten och synergier mellan forskning och utbildning, samt på olika sätt främjar 
samverkan som bidrar till ökad kvalitet i forskning och utbildning. De långsiktiga målen inom 
utbildningen rör ett attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, hög lärarkompetens, möten med 
forskning och det omgivande samhället samt en stark internationell dimension. De långsiktiga målen 
inom forskningen och utbildningen på forskarnivå rör attraktiva förutsättningar för forskare, som 
främjar genombrottsforskning och forskning som antar samhällets utmaningar. För detta krävs 
tillgång till den bästa forskningsstrukturen samt en attraktiv utbildning på forskarnivå. De långsiktiga 
målen för det goda och effektiva universitetet rör bl.a. god arbetsmiljö, samordnat verksamhetsstöd 
samt trygga och tillgängliga lokaler.  

De ingående målen i visionsdokumentet, inklusive de delmål som preciserades genom beslut av rektor 
2013, utgör utgångspunkten för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet. Visions-
dokumentet gäller till och med år 2020, och utgör från och med 2013 bas för en verksamhetsplanering 
vid universitetet som är långsiktigare än tidigare och numera omfattar treårscykler. Under varje 
årscykel följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter 
och lärarhögskolan. Fakulteterna följer på motsvarande sätt upp arbetet tillsammans med 
institutioner, centrumbildningar och enheter på det sätt de själva finner mest effektivt. 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har skrivit kontrakt med rektor om den del av arbetet som rör 
forskning och utbildning på forskarnivå. Kontrakten kommer förutom den årliga uppföljning som görs 
av hela verksamhetsplaneringsarbetet att bli föremål för en fördjupad utvärdering som bl.a. avses ligga 
till grund för en del av fördelningen av forskningsanslaget mellan fakulteterna.  

3.2  Ekonomisk utveckling 
I nedanstående tabell framgår universitetets ekonomiska resultat respektive intäkter de senaste fem 
åren, i miljoner kr.  

År År 2010 År 2011 2012 2013 2014 

Ekonomiskt 
resultat 

+126 +64 +12 -109 -8 

Intäkter 3 640 3 774 3 939 3 970 4 132 

 
Av tabellen framgår att universitetet de senaste fem åren haft positiva ekonomiska resultat de första 
tre åren och negativt resultat de senaste två åren. Universitetets resultat år 2013–2014 är en medveten 
konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen och även fakultetsnämnderna beslutat om samt 
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målet att använda myndighetskapital till strategiska satsningar inom forskning och utbildning. 
Intäkterna har ökat sedan år 2010 med 492 mnkr eller 13,5 procent. Umeå universitet har per 2014-
12-31 ett myndighetskapital motsvarande 570 mnkr.  

Universitetsstyrelsen har i sin beslutade budget för 2014 tagit fram en prognos för intäkts- och 
kostnadsutvecklingen år 2014–2016. För åren 2014–2016 har styrelsen beslutat att anpassning ska ske 
till en lägre kostnadsnivå planerat fr.o.m. år 2014. Resultatet för år 2014 visar tydligt att anpassning 
till lägre kostnadsnivå genomförts år 2014. Universitetets bedömning är att det ekonomiska resultatet 
de närmaste åren kommer att följa universitetsstyrelsens beslut om anpassning till lägre kostnadsnivå.   

Umeå universitet var år 2013 det lärosäte i landet som hade lägst andel lokalkostnader i relation till 
totala kostnader, 9,7 procent. Andelen lokalkostnader är oförändrad år 2014 jämfört med år 2013. 
Universitetsledningen följer noga utvecklingen av lokalbestånd inklusive tomma lokaler och vidtar 
löpande åtgärder efter förslag från lokalförsörjningsenheten. Rektor beslutar om alla investeringar 
över 3 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta är bedömningen att universitetet har god kontroll och 
förmåga att hantera de eventuella utmaningar som kan komma avseende förändrade lokalbehov. 

Sammanfattningsvis har Umeå universitet en stabil ekonomi och har som ambition att nyttja tilldelade 
resurser i hög grad. Vi ser inga risker för betydande intäktsminskningar eller oplanerade underskott i 
verksamheten de närmaste tre åren. Om universitetet mot förmodan skulle drabbas av betydande 
intäktsminskningar eller oplanerade underskott, kommer vi att vidta åtgärder. Vi bedömer att det 
finns tillräcklig ekonomisk stabilitet för att kunna hantera sådana situationer.  

3.3  Strategiska utmaningar 
Det strategiska arbete som beskrevs ovan syftar till att långsiktigt höja kvaliteten på vår utbildning och 
forskning, liksom vår förmåga att i samverkan och samspel med offentlig verksamhet, näringsliv och 
andra ta ett ökat ansvar för att kompetens, kunskap och innovationer kommer samhället till del.  

Internationellt konkurrenskraftiga tjänster och karriärvägar 
Universitetets största strategiska utmaning är att attrahera och behålla kreativa och meriterade 
forskare, lärare och studenter i konkurrens med andra lärosäten nationellt och internationellt, och ge 
dem förutsättningar att utveckla vår utbildning och forskning mot högsta möjliga kvalitet. För att möta 
denna utmaning arbetar vi hårt för att tjänster och karriärvägar ska vara internationellt konkurrens-
kraftiga i form av resurser, långsiktighet och stabilitet. Bättre villkor och tydligare karriärvägar för 
unga forskare och stabilare förutsättningar för de högre lärartjänsterna är något som Umeå universitet 
ser som fullständigt centralt för vår egen utveckling och konkurrenskraft, men också för svensk högre 
utbildning och forskning i stort, vilket Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) pekat på i sin analys av 
varför svensk forskning tappar mark.1  

Grunden för detta läggs i vår anställningsordning, bl.a. genom en tydlig tenure track där anställning 
som biträdande lektor är en anslagsfinansierad tillsvidareanställning som söks i hård konkurrens, och 
där innehavaren kan befordras till ett lektorat om högt uppsatta mål nås. Inom medicinska fakulteten 

                                                             

1 Gunnar Öquist och Mats Benner, Fostering breakthrough research: A comparative study (KVA 
rapport december 2012) 
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kan ett biträdande lektorat dessutom kombineras med klinisk tjänstgöring och specialiserings-
tjänstgöring i en unik kombinationstjänst som Umeå universitet är ensamma om i landet. Befordran 
till professor är fortsatt möjlig, men bara om det finns full finansiering för tjänsten på anslagsmedel 
och det i övrigt är i linje med verksamhetens långsiktiga strategiska plan. Det hänger samman med två 
viktiga ambitioner: att värna utlysning i konkurrens (och därmed öka internationell rekrytering), och 
att långsiktigt skapa goda förutsättningar i befattningarna lektor och professor för att möjliggöra 
framgångsrik forskning och undervisning.  

Under 2014 har implementeringen kommit igång på allvar, bl.a. när det gäller övergången till att 
lektorat och professurer ska vara fullt finansierade av direkta anslag. Detta är ett mål som kommer att 
ta några år att uppnå helt, men vi tror att det är av stor betydelse för kvaliteten i utbildningen och 
forskningen och att fler lärosäten kommer att följa efter.  Reformen förväntas öka attraktionskraften 
för unga forskare av en akademisk karriär, samt öka förutsättningarna för en jämnare könsfördelning 
på professorsnivå. År 2014 har också pilotomgången med ett pedagogiskt meriteringssystem gått i 
mål, och permanentas från och med 2015. Systemet innebär att lärare kan ansöka om att bli utsedda 
till ”meriterad lärare” eller ”excellent lärare”, med vilket följer ett lönepåslag till läraren och en 
engångspremie till den institution där läraren är verksam. 

Långsiktighet i forskningsfinansieringen och forskningsinfrastruktur 
Vid sidan av befattningsfrågorna utgörs en av de stora utmaningarna inom forskningen av en obalans i 
forskningsfinansieringen i form av att en för liten andel av de statliga anslagen fördelas som direkta 
basanslag och att en allt större andel av detta basanslag binds upp i krav på medfinansiering – detta 
försvårar allvarligt lärosätenas möjlighet att ta det strategiska och långsiktiga ansvar som krävs. 

En specifik utmaning rör tillgång till tung infrastruktur. Ett samlat grepp om denna fråga är angelägen 
inför nästa forskningspolitiska proposition. Vetenskapsrådets nya modell för prioritering, finansiering 
och organisation av nationell forskningsinfrastruktur är ett viktigt steg i rätt riktning, även om vi ser 
behov av vissa justeringar. För Umeå universitet och för hela regionen kommer det att vara av stor 
betydelse i vilken utsträckning universitetet kan utgöra en nationell nod inom några områden. Det är 
en viktig faktor också för vår möjlighet att vara en viktig knutpunkt i det europeiska och 
internationella samarbetet och att utveckla framgångsrika allianser för gemensam utveckling av högre 
utbildning och forskning som kan bidra till att framgångsrikt möta samhällets stora utmaningar. I 
avsnitt 5 utvecklas resonemang kring forskningsinfrastruktur vidare, bl.a. avseende områden där 
Umeå universitet har en särskilt god förmåga att utgöra nationell nod för infrastruktur och forskning, 
såsom register- och biobanksforskning samt forskning kring Arktis.  

Höjd utbildningskvalitet och fortsatt utbyggnad av utbildningen 
En viktig utmaning inom utbildning är att fortsatt öka kvaliteten i universitetets hela utbildnings-
portfölj och att förstärka den avancerade nivån. En grundläggande svårighet i detta som vi delar med 
övriga lärosäten är det faktum att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer 
fortfarande är urholkade i förhållande till de nivåer som beräknats vid det nuvarande resurs-
tilldelningssystemets införande och som skulle behövas för att bibehålla och helst öka kvaliteten på 
svensk högre utbildning (se avsnitt 4.4). En specifik kvalitetshöjande insats är vår reformering av 
Restauranghögskolan, för vilken vi argumenterar för fler designprislappar i avsnitt 4.6. 

En hög utbildningskvalitet är av central betydelse för att Umeå universitet ska vara fortsatt attraktivt. 
Även om antalet personer i åldern 20-24 år nu minskar i befolkningen ser vi ett stort intresse för 
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studier vid Umeå universitet och ser goda möjligheter att åter expandera i kontrollerad takt efter den 
konsolidering som har skett de senaste åren (se avsnitt 4.3). 

Det är viktigt för Umeå universitet som ett utpräglat riksrekryterande universitet (nummer två efter 
Uppsala universitet) att även framåt kunna rekrytera en betydande andel av studenterna från 
mellersta och södra Sverige, samt inte minst från andra länder. Samtidigt behöver vi ta vårt regionala 
ansvar, bl.a. genom att bygga ut den regionaliserade läkarutbildningen (se avsnitt 4.4).  

Ett samlat anslag för helhetssyn och långsiktighet 
Lärosätenas verksamhet ska enligt högskolelagen bedrivas så att det finns ett nära samband mellan 
utbildning och forskning. Detta samband är centralt för universitetens själ, men också något som 
kräver klokt och medvetet arbete för att underhållas och utvecklas. Vi kan och behöver göra det bättre, 
vid Umeå universitet liksom i det svenska högskolesystemet som helhet. Ett onödigt hinder för detta är 
resurstilldelningen i två skilda anslag. Självfallet ska regering och riksdag kunna styra omfattningen på 
utbildning och forskning, men delningen i separata anslag är inte nödvändig utan skapar i stället en 
onödig stelbenthet och försvårar sambandet mellan utbildning och forskning genom överdrivet fokus 
på att redovisa lärarnas tid i det ena eller andra facket. Att ändra ett resurstilldelningssystem tar tid, 
och därför bör ett utredningsarbete i denna riktning snarast påbörjas. 

4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

4.1  Allmänt 
Umeå universitet bedriver en bred och omfattande utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 
erbjuder en mängd olika program och kurser inom medicin, odontologi, vård, teknik, naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, juridik, humaniora, idrott, det konstnärliga området och lärarutbildning. 
Universitetets utbildningsanslag uppgår till 1 294 mnkr för budgetåret 2015 (exkl. ALF och TUA).  

Umeå universitets har särskilda åtaganden och uppdrag enligt regleringsbrevet för 2015 att anordna 
decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter, att erbjuda utbildning i 
miljövetenskap i Kiruna, att erbjuda utbildning i samiska och meänkieli samt att fortsätta 
utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska.  

4.2  Utbildningsutbudet 
Universitetsstyrelsen har i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål fastställt 
nedanstående mål för utbildningsutbudet:  

Våra utbildningar är nationellt ledande och internationellt respekterade och präglas av nationell 
och internationell studentrörlighet. Studenterna deltar aktivt i planering och utveckling av 
utbildning på alla nivåer. Andelen utbildning på avancerad nivå är hög. Internationella studenter 
väljer Umeå universitet. Vi har ett attraktivt utbildningsutbud som utvecklas tillsammans med 
framstående utländska universitet. 

Umeå universitet har idag ett brett och omfattande utbildningsutbud. Bredden över många 
utbildningsområden är en del av Umeå universitets profil som vi slår vakt om. Under de senaste åren 
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har dock universitetet överskridit takbeloppet och har därför genomfört åtgärder för att begränsa 
omfattningen till takbeloppets ram. Målet med anpassningen av utbildningsutbudet är att behålla 
bredden i utbildningarna, att skydda och utveckla programutbildningar samt att prioritera 
utbildningar på avancerad nivå och utbildningar med hög grad av internationalisering och samverkan i 
enlighet med visionsdokumentet. Före varje förändring som planeras i utbildningsutbudet ska en 
analys av bland annat arbetsmarknadsanknytning och studenternas efterfrågan genomföras, enligt 
universitetets s.k. ”FAKIR”-dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller 
avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden (dnr UmU 100-1523-13). 

Som ett led i anpassningen av utbildningsutbudet men också för att stärka kvaliteten har en modell för 
fördelning av grundutbildningsramar införts fr.o.m. år 2013. Modellen bygger på följande fyra 
kriterier (indikatorer inom parentes): 

- Forskningsanknytning (disputerade lärare i undervisning samt disputerade lärare totalt) 
- Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå) 
- Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom 

utbytesavtal) 
- Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/VFU 

till ett senare budgetår). 

Sedan 2014 fördelas 15 procent av budgetramen för utbildning på grund- och avancerad nivå utifrån 
ovanstående kriterier.  

Resultatet av minskningen av utbildningsutbudet och de nya fördelningskriterierna har hittills varit att 
andelen programstudenter ökar samt att andelen campusstudenter ökar. Detta förväntas i sin tur 
innebära att andelen studenter som tar examen kommer att öka de närmaste åren.  

I nedanstående tabell framgår antal examina de senaste fem åren.  

 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 

Antal examina totalt 4 145 4 234 4 103 4 289 4 410 

 
Antal examina har ökat samtliga år med undantag av 2012. Omkring hälften av examina är yrkes-
examina och den andra hälften är generella examina samt ett hundratal konstnärliga examina.  

I nedanstående tabell framgår andel av helårsstudenter på program respektive fristående kurs.  

HST, i procent År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 

Andel program 64 % 66 % 68 % 71  % 74 % 

Andel kurser 36 % 34 % 32 % 29  % 26 % 

 
Som framgår av tabellen har andelen helårsstudenter på program ökat de senaste åren genom 
strategiska ställningstaganden. Antalet helårsstudenter på program har ökat år 2014 med ca 8 procent 
jämfört med år 2010, medan antal helårsstudenter på fristående kurser minskat med 30 procent 
jämfört med år 2010. Andelen programstudenter är högst inom medicinsk fakultet och andelen 
studenter på fristående kurser är högst inom humanistisk fakultet.  
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I nedanstående tabell framgår andel av helårsstudenter på campus respektive distans de senaste åren.  

HST, i procent År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 

Andel campus 73 % 72 % 75 % 77 % 78 % 

Andel distans 27 % 28 % 25 % 23 % 22 % 

 
Som framgår av tabellen har andelen campusstudenter ökat de senaste tre åren. Antalet distans-
studenter har minskat markant jämfört med år 2010, medan antalet campusstudenter är ungefär 
oförändrat jämfört med år 2010.  

Utvecklingen med minskning av fristående kurser och distansutbildning är planerad och i linje med 
såväl universitetets gemensamma som de enskilda fakulteternas strategiska överväganden i en period 
av begränsning av utbildningsvolymen. Det finns samtidigt risker i detta som bör beaktas, bl.a. när det 
gäller universitetets viktiga uppdrag att bredda rekryteringen till högskolan, att vara delaktig i det 
livslånga lärandet, studenters möjlighet till breddning av programstudier (goda exempel är 
språkstudier) och det särskilda ansvar vi tar i förhållande till den region där vi verkar. Nät- och 
sommarkurser kan attrahera andra studenter än campusutbildningar och tjäna som en första väg in i 
universitetsstudier. Distansutbildningar är viktiga i det regionala perspektivet, liksom kurser som kan 
läsas av yrkesverksamma som söker fortbildning. Distans- och nätutbildning används också i högre 
utsträckning av kvinnor: bland kvinnor fanns 25 procent av helårsstudenterna 2014 inom nät- och 
distansutbildning, medan motsvarande siffra för män var 16 procent. Det är därför viktigt att slå vakt 
om en tillräcklig flexibilitet i utbildningsutbudet för att kunna ge högskoleutbildning till människor 
från olika bakgrund och sammanhang och i olika faser av livet. Umeå universitet har fortsatt en hög 
andel distansutbildning i ett nationellt perspektiv, och en avsevärt högre andel än för tio år sedan (22 
procent av helårsstudenterna 2014 mot 14 procent 2004). Umeå universitet har som mål att utveckla 
utbildning som samordnas mellan campus- och nätundervisning, vilket bl.a. inkluderar en utvecklad 
pedagogik, ökad forskningsanknytning i utbildningen, ökad internationalisering och samverkan med 
externa parter.  

Den nationella rankingen Urank innehåller bl.a. indikatorer på jämn rekrytering med hänsyn till 
utbildningsbakgrund, utländsk härkomst och kön. När det gäller andel studenter på kurser med jämn 
könsfördelning ligger Umeå universitet på tredje plats i landet.  Universitetet har lägst snedrekrytering 
av de äldre universiteten med avseende på föräldrars utbildningsbakgrund. Snedrekryteringen till 
Umeå universitet är något högre för utländsk härkomst än för utbildningsbakgrund. 

Umeå universitet tar emot en stor andel (59 procent) av de högskolenybörjare som kommer från 
Västerbotten, men är trots det ett utpräglat riksrekryterande universitet. Höstterminen 2013 kom 20 
procent av universitetets nybörjarstudenter från Västerbottens län, dvs. 80 procent av studenterna 
kommer från övriga delar av Sverige och andra länder.   

4.3  Beredskap för fler utbildningsplatser 
Den konsolidering som skett genom anpassningen av utbildningsutbudet till en lägre nivå har 
inneburit en del svåra avvägningar, men har också i flera avseenden varit positiv för Umeå universitet. 
Samtidigt anser vi oss inte ha slagit i något slags tak i form av studenternas efterfrågan eller arbets-
marknadens behov – tvärtom ökar söktrycket till Umeå universitet starkt, och mer än för de flesta 
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andra lärosäten. En möjlighet att ta emot fler studenter skulle också underlätta en högre ambitions-
nivå när det gäller breddad rekrytering och det livslånga lärandet. Umeå universitet ser därför en 
förnyad expansion, i måttlig och stadig takt, som önskvärd. Höjningar av takbeloppet bör vara 
permanenta snarare än tillfälliga, och en långsiktig plan för utbyggnaden bör eftersträvas.  

Universitetet kommenterar under avsnitt 4.5 specifikt utbyggnad av vårdutbildningar och äskar medel 
för en utökad läkarutbildning. 

4.4  Höjda ersättningsbelopp 
Per capita-ersättningen inom utbildningsområdet humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi 
har höjts under senare år. Det är välkommet, men behovet av förstärkningar inom detta utbildnings-
område är fortsatt stort. Det behövs även påtagliga höjningar av ersättningsnivåerna inom samtliga 
utbildningsområden. För att nå en ständigt högre kvalitet i vår högre utbildning, som svarar mot den 
nuvarande och inte minst den framtida arbetsmarknadens behov, är det inte tillräckligt att bara delvis 
motverka den urholkning som har skett sedan resurstilldelningssystemets införande. 

Behovet av fortsatta kvalitetssatsningar kan också ställas i relation till de sjunkande resultat vi nu ser i 
den svenska skolan. Att tänka sig att dessa sjunkande resultat ska föras vidare upp i den högre 
utbildningen är inte en acceptabel ambitionsnivå i en värld präglad av en allt mer kunskapsbaserad 
global konkurrens. Men för att utbilda studenter med bibehållen – eller helst allt högre – kvalitet när 
de har sämre förkunskaper med sig från gymnasiet kommer det att krävas mer än i dag: högre 
lärartäthet och -kompetens, en intensifierad pedagogisk utveckling, stärkt forskningsanknytning, nya 
tekniska hjälpmedel m.m. Dessa utmaningar kan dessutom förväntas öka ytterligare om en större 
andel av varje årskull genomgår högre utbildning. Om Sverige ska behålla och stärka sin position är en 
fortsatt satsning på att öka resurserna per student – parallellt med andra kvalitetsdrivande insatser – 
en nödvändighet. 

En del av urholkningen hänger samman med principerna för den årliga pris- och löneuppräkningen. 
Det s.k. produktivitetskravet, som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en 
produktivitetsökning, är inte rimligt att tillämpa för kärnverksamheten vid ett lärosäte – 
möjligheterna till effektivisering och rationalisering är inte desamma inom högre utbildning och 
forskning som i industrin. För vuxenutbildningen i Sverige används det s.k. Skolindexet, som inte har 
produktivitetsavdrag. Det s.k. produktivitetsavdraget bör därför snarast tas bort även för utbildning 
och forskning vid universitet och högskolor.  

4.5  Utbyggnad av läkar- och sjuksköterskeutbildningar 

Universitet äskar utökade resurser för grundutbildningsram och ALF-medel till utbyggnad av 
läkarprogrammet med 40 nybörjarplatser fr.o.m. år 2016. 

Behovet av sjuksköterskor och läkare i Norrland är mycket stort och Umeå universitet vill medverka 
till att många fler utbildas. Umeå universitet äskar därför utökad grundutbildningsram och ALF-
tilldelning för att ytterligare bygga ut läkarutbildningen, inte minst för att säkra och utnyttja den 
utbildningskapacitet som finns i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. När det gäller sjuksköterskor 
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pågår en utbyggnad inom vår befintliga budgetram, men Umeå universitet vill peka på behovet av 
långsiktiga planeringsförutsättningar när det gäller specialistsjuksköterskeutbildningarna. 

Läkarprogrammet 
I samband med den utökning av läkarprogrammet som skedde i budgetpropositionen 2008 uttalade 
regeringen att utökningen vid Umeå universitet innebär att det blir möjligt att påbörja en mer 
decentraliserad form av läkarutbildning. Den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet 
invigdes i januari 2011 genom att utbildningen från termin sex startade på tre nya studieorter utanför 
Umeå. I januari 2014 tog de första studenter som gör de kliniska delarna av programmet vid de tre 
länssjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund sin läkarexamen. Majoriteten av dessa stannar 
kvar i Norrland för allmäntjänstgöring (AT). Den regionaliserade läkarutbildningen med fyra 
studieorter har varit en stor framgång för studenterna, universitetet, sjukvården och för samhället. 
Studenterna får en bra klinisk utbildning i en miljö med bra tillgång till patienter och praktisk 
handledning. Universitetet har anställt två universitetslektorer per termin och placeringsort (totalt 
28), vilket är en förutsättning för att utveckla en akademisk miljö kring studenterna och på 
vårdavdelningarna. Förstärkt fokus på forskning och undervisning kommer även till exempel AT-
läkare och ST-läkare tillgodo i form av bättre handledning. Ett tydligare fokus på handledning och 
utbildning har även identifierats för flera andra kategorier i vården och det akademiska klimatet har 
stärkts på alla utbildningsorterna. En ökning av antalet publikationer och doktorander vid orterna 
utanför Umeå kan ses efter start av den regionaliserade läkarutbildningen. Landstingen vinner också 
genom att läkarförsörjningen normalt är bättre på utbildningsorter. För att säkerställa dessa 
framgångar behöver utbildningen byggas ut ytterligare. 

Eftersom prognoserna tyder på att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt hög och att 
svårigheterna att rekrytera läkare i Norrland med all säkerhet kommer att kvarstå bör 
läkarutbildningen i Norra Regionen (Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten) utökas. Detta kan göras med högsta kvalitet tack vare den inarbetade organisationen över 
hela Norra regionen. Samtliga fyra landsting åtar sig enligt skriftlig överenskommelse att 
tillhandahålla klinisk praktik för ett utökat antal utbildningsplatser inom läkarutbildningen.  

Kvaliteten vid läkarutbildningen i Umeå är hög, vilket bl.a. visats av att de studenter som examinerats 
från Umeå universitet hade bäst resultat i landet under perioden 2007–2012 på de AT-prov som 
genomförs innan läkarlegitimation utfärdas. Studenterna har vid alla fyra studieorterna helt likvärdiga 
examinationsresultat. I den utvärdering av läkarutbildningen som UK-ämbetet publicerade 2014 
bedömdes Umeå universitet ha mycket hög måluppfyllelse gällande två centrala mål, nämligen 
”fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och 
i samverkan med patienten behandla dessa” samt ”förmåga till ett etiskt och professionellt 
förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående”. Utvärderingen visade även på bristande 
måluppfyllelse när det gäller ”förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” för 
Umeå universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Under 2014 har ett omfattande 
arbete skett för att åtgärda denna brist, inklusive ett utvecklingsarbete tillsammans med landstingen 
och övriga universitet i norra regionen, kring verksamhetsintegrerat lärande som kommer att stärka 
kvaliteten på såväl läkarutbildningen som övriga vårdutbildningar. 

En utökning av läkarutbildningen vid Umeå universitet är avgörande för att få långsiktig stabilitet i 
den regionaliserade läkarutbildningen. Utbildning på fyra orter i Norra Regionen (www.lp4u.se) är 
nu framgångsrikt etablerad och det finns goda förutsättningar att öka antalet utbildningsplatser. Att 
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driva utbildning med fasta lärare på fyra orter långt från varandra med hög kvalitet genererar extra 
kostnader i form av kommunikationsteknik, lärare och lokaler. När antalet studenter på varje ort är för 
litet blir kostnaderna i längden ohållbara. För att få ekonomisk stabilitet i utbildningen bör därför en 
utökning med totalt 40 studenter per år (fördelat på de fyra orterna) göras.  

En utökning som ger långsiktig stabilitet till den regionaliserade läkarutbildningen skulle också kunna 
skapa förutsättningar för en försöksverksamhet som är under diskussion där en del av 
läkarprogrammet skulle inriktas mot glesbygdsmedicin, dvs. de särskilda förutsättningar som gäller 
för att verka som läkare i uttalad glesbygd (delvis i arktiska förhållanden).  I det projektet avser vi i så 
fall att involvera vårt alliansuniversitet i Tromsö.  

Umeå universitet äskar mot bakgrund av ovanstående en utökning av grundutbildningsram och ALF-
medel motsvarande 40 läkarstudenter per år från och med 2015 (220 HST efter full utbyggnad). 
Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland åtar sig att tillhandahålla 
klinisk praktik. 

Sjuksköterskeprogrammen 
Det är redan i dag och förväntas bli en ännu större brist på sjuksköterskekompetens i norra Norrland 
bl.a. på grund av stora pensionsavgångar och en allt äldre befolkning med ökad efterfrågan på 
sjuksköterskor. En nationell brist inom ett kompetensområde slår vanligen hårdast mot landets 
glesare befolkade regioner. Därför är det väsentligt att utöka antal platser med bibehållen eller 
förbättrad kvalitet i såväl sjuksköterskeprogrammet som specialistsjuksköterskeprogrammen. 

Umeå universitet har ett omfattande utbildningsutbud för sjuksköterskeprogram, totalt 15 
utbildningsprogram (inklusive barnmorskeprogrammet) förlagda på fyra orter. Regionaliseringen av 
delar av sjuksköterskeprogrammet, liksom den distansutbildning som universitetet sedan många år 
bedriver, underlättar rekryteringen genom att möjliggöra för personer som av olika skäl är bundna till 
sin nuvarande bostadsort att genomgå en utbildning och bli yrkesverksamma inom samma geografiska 
område. Det är samtidigt förknippat med ökade kostnader, som i första hand belastar universitetet. 

Umeå universitet finansierar från och med 2013 en utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 10 
nybörjarplatser per år inom befintlig budgetram i enlighet med budgetunderlag för åren 2013-2015 
samt i överenskommelse med fyra berörda landsting. Umeå universitet avser att fortsätta denna 
utökning som pågår under en femårsperiod. Vid antagningen till sjuksköterskeprogrammet år 2017 
kommer därmed antalet nybörjarplatser vid programmet vara 50 fler än år 2012. Utökningarna 2013 
och 2014 har fördelats med 5 platser i Örnsköldsvik, 5 platser i Skellefteå och 10 platser i Lycksele. 
Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland har åtagit sig att tillhandahålla 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU-platser) för det utökade antalet utbildningsplatser. 

När det gäller specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram har Umeå universitet gjort 
temporära utökningar utifrån regeringens önskemål. Utgångspunkten för antal nybörjarplatser har år 
från år utgjorts av föregående års utfall, vilket har lett till att nybörjarplatserna har varierat. Detta 
medför i sin tur svårigheter att rekrytera disputerade lärare. Vidare hämmas rekryteringen till 
specialistsjuksköterskeprogram mycket av bristen på sjuksköterskor. Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) framhåller också behovet av bättre planeringsförutsättningar i rapporten Specialistsjuk-
sköterskor och vårdens behov (Rapport 2014:8). Umeå universitet vill framhålla att en långsiktigt 
planerad utökning av specialistsjuksköterskeprogrammen är avgörande för att säkra kvaliteten och för 
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att kunna rekrytera kompetenta lärare, och inte minst för att långsiktigt tillhandahålla god 
specialistomvårdnad i vården och omsorgen. 

De kvalitetsproblem med landets specialistsjuksköterskeutbildningar som framkom i UKÄ:s 
utvärdering föranleder ett intensivt arbete vid Umeå universitet och andra lärosäten, men även 
regeringen behöver ta sig an de frågor av systemkaraktär som utvärderingen pekar på, bl.a. angående 
utbildningarnas längd.  

4.6  Restauranghögskolan vid Umeå universitet  

Umeå universitet anhåller om att få avräkna ytterligare 10 helårsstudenter och helårsprestationer 
inom utbildningsområdet design för en utbyggnad av kandidatutbildningen inom gastronomi.  

Umeå universitet har sedan 2002 som ett av två universitet i Sverige en restauranghögskola som 
utbildar studenter inom kreativ matlagning och värdskap. Akademiska utbildningar inom området har 
tillskapats på grund av de ökade kunskapskrav som modern restaurangverksamhet ställer på 
medarbetare. Arbetet i kök och matsal förutsätter idag systematisk kunskap i vitt skilda områden 
såsom kemi, sensorik, företagsekonomi och psykologi men i allt större omfattning också design för att 
tillgodose kunders helhetsupplevelse av en måltid som vid sidan av själva maten påverkas av bland 
annat atmosfär, miljö och bemötande. För att garantera anställningsbarhet kombinerar utbildningen 
därför teoretiska studier med praktiska moment där kök och matsal blir laboratorier för mat- och 
servicedesign. 

Under senare år har vi sett diverse satsningar på mat och matturism, t.ex. Jordbruksverkets kampanj 
Smaka Sverige. Kvalitetslyftet i de svenska restaurangerna har också bidragit till den snabbt ökande 
internationella turismen i Sverige, och framgångsrika kockar blir i allt större omfattning också viktiga 
ambassadörer för Sverige utomlands. Trots detta har Sverige idag ett stort underskott av kockar, vilket 
såväl arbetsförmedling som arbetsgivarorganisationen sedan länge har påpekat. 

Mot denna bakgrund och för att stärka restaurang- och besöksnäringarna i regionen i synnerhet har 
universitetet sedan ett antal år tillbaka bedrivit utbildning inom dessa områden genom ett flertal två-
åriga utbildningsprogram. För att höja kvaliteten samt för att tillgodose den mycket stora efterfrågan 
har universitetet genom en nysatsning lagt ner dessa två-åriga program och i stället inrättat ett nytt 
kandidatprogram i gastronomi med inriktning mot värdskap respektive kreativ matlagning med start 
hösten 2013. Det planeras också en påbyggnad på avancerad nivå (master) med start år 2016–2017.  

För fullföljandet av utbildningen på grundnivå samt för att kunna stärka den avancerade nivån äskar 
universitetet ytterligare 10 helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdet design. 
Den professionella matlagningen har förändrats under senare år i rask takt inte minst på grund av 
tekniska framsteg. Även utbildningen har förändrats i denna riktning vilket har inneburit att många, 
inte minst naturvetenskapliga grunder lärs ut i köket som en laboratoriemiljö. Samtidigt har fokus 
flyttats från matlagning till servicedesign och måltidsupplevelsen som process där kundens upplevelse 
har blivit lika viktig som tekniska aspekter kring matlagningen. Detta ställer krav på en mer 
individualiserad undervisning samt dyrare utrustning och lokaler.  

Samarbete sker med Designhögskolan vid Umeå universitet. 
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5.  Forskning och utbildning på forskarnivå 

5.1  Allmänt 
Universitetsstyrelsen har i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål fastställt fyra 
övergripande mål för forskning och utbildning på forskarnivå:  

Nydanande forskning: Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda 
möjligheter att satsa på nydanande forskning. 

Forskning som antar samhällets utmaningar: Umeå universitets forskare verkar i 
vetenskapligt gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svåra samhälls- och 
miljöproblem. 

Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen: Vi har forskningsinfrastruktur av högsta 
klass och är internationellt ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare 
från hela världen. 

Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft: Vi utbildar doktorander med ett 
internationellt perspektiv för både akademi och samhälle. 

Utbildning på forskarnivå ska ge oss morgondagens framgångsrika forskare och kreativa 
samhällsbyggare. Doktoranderna och deras forskning ska tillsammans med övrig forskning vid Umeå 
universitet bidra till både kunskapsutvecklingen och samhällets utveckling. Umeå universitet är nu i 
ett skede när ett flertal åtgärder genomförs för att utveckla forskarutbildningen. Bl.a. pågår en översyn 
av lärandemålen i studieplanerna, effektivisering av Ladok och andra verksamhetsstöd, utveckling av 
webbaserad individuell studieplan, åtgärder för att underlätta dubbel eller gemensam examen genom 
samarbeten med lärosäten i andra länder, samt insatser utifrån den avgångsenkät som sedan tre år 
tillbaka ges till alla doktorander som ska disputera. Allt med målet att ge doktoranderna bättre 
förutsättningar för sin vetenskapliga och personliga utveckling. Ett viktigt område för fortsatt 
förbättring är rekryteringen, bl.a. att få fler sökande från andra lärosäten i Sverige och utomlands. 

En förutsättning för nydanande forskning är en betydligt högre grad av långsiktighet än vi har i 
dag. Detta är en grundbult i det arbete som vi bedriver vid Umeå universitet och som ska utvärderas 
under 2015. Men även om lärosätena kan och ska göra mycket för att skapa en större långsiktighet 
finns det grundläggande systemfel som behöver åtgärdas på nationell nivå: en alltför låg andel av de 
statliga medlen för forskning och forskarutbildning fördelas som direkta basanslag, och alltför mycket 
av detta basanslag binds upp i olika krav på medfinansiering. Detta försvårar allvarligt lärosätenas 
möjlighet att ta det strategiska och långsiktiga ansvar som krävs. Den ökade fokuseringen på relativt 
kortsiktiga resultatparametrar såsom bibliometriska indikatorer och externa forskningsmedel kan 
också bidra till en kortsiktighet där man inte vågar göra satsningar på det riktigt nya, som kan ha svårt 
att i det korta perspektivet bli publicerat, citerat och beviljas anslag. 

När det gäller samhällsutmaningar är Umeå universitet ett fullbreddsuniversitet som vill ta vara på 
de möjligheter det ger att arbeta gränsöverskridande. Ett exempel är vår satsning på ett Arktiskt 
centrum, som ligger väl i linje med regeringens strategi för den arktiska regionen och som med ett 
särskilt stöd kan utgöra en än viktigare nationell resurs (se avsnitt 5.3). 
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Att ge forskarna tillgång till relevant och högkvalitativ forskningsinfrastruktur blir allt mer 
centralt för forskningens utveckling. Då kostnaderna för detta är betydande, och möjligheterna att få 
bidrag till infrastruktur försämrats i och med att bl.a. Wallenbergstiftelserna och Vetenskapsrådet 
dragit ner på sina stöd eller aviserat neddragningar, är det viktigt att samordna oss både inom 
universitetet och över landet. Ett samlat grepp om denna fråga från regering och riksdag är därför 
angelägen inför nästa forskningspolitiska proposition. Vetenskapsrådets nya modell för prioritering, 
finansiering och organisation av nationell forskningsinfrastruktur är ett viktigt steg i rätt riktning 
(även om vi också ser vissa behov av justeringar, bl.a. när det gäller formerna för finansieringen). En 
central del i Vetenskapsrådets nya modell för infrastruktur är att den bygger på dialog med lärosätena, 
vilket också varit ett viktigt inslag under utarbetandet, och på lärosätenas interna processer för 
identifiering av behov och prioritering. Prioritering och samordning behöver ske på alla nivåer. Vi har 
vid Umeå universitets initierat en omfattande översyn av vår forskningsinfrastruktur för att kartlägga 
vilken infrastruktur som främst är en angelägenhet för institutions- eller fakultetsnivån och vad som 
bör vara en regional eller nationell angelägenhet. För att ge universitets forskare tillgång till den mest 
relevanta medeldyra utrustningen har två av universitets fakulteter lanserat program där de utlyser 
medel (f.n. totalt 8 mnkr/år).  

Umeå universitet har flera områden där vi tar och vill ta ett nationellt ansvar för forsknings-
infrastruktur. Några har de senaste åren kunnat ta en starkare nationell roll tack vare stöd från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med medel från Umeå universitet och andra finansiärer. 
Det möjliggjorde 2012 en nysatsning för Umeås högkvalitativa metabolomikplattform i samarbete 
mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå under namnet Swedish 
Metabolomics Centre (www.swedishmetabolomicscentre.se), och för Umeå universitets NMR-
spektroskopi som numera tillsammans med sin motsvarighet vid Göteborgs universitet utgör en 
nationell infrastruktur under namnet NMR for life (www.nmrforlife.se). Umeå Core Facility for 
Electron Microscopy (UCEM) vid Umeå universitet blev under 2014 en nationell resurs för avancerad 
elektronmikroskopi av högsta klass tack vare bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 
kompletterat med stöd från Umeå universitet och Kempestiftelserna. Det finns här en nära koppling 
till Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) som under 2014 fick ett fortsatt femårigt Linnéstöd 
från Vetenskapsrådet, och Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), svensk nod i 
det nordiska samarbetet med European Molecular Biology Laboratory (EMBL). En annan viktig 
nationell infrastruktur kopplad till dessa två program är Laboratories for Chemical Biology Umeå 
(LCBU), som under det gångna året blev formellt associerat till SciLifeLab. Målsättningen är att även 
SMC och UCEM ska associeras till SciLifeLab. 

Umeå universitet vill i avsnitt 5.2 och 5.3 nedan särskilt framhålla nedanstående områden där vi redan 
nu har en god kapacitet och där ett relativt begränsat tillskott kopplat till ett nationellt uppdrag kan ge 
ett stort mervärde för landets forskning. 
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5.2  En nod för registerdata- och biobanksforskning 

Umeå universitet äskar 25 mnkr per år 2016–18 för att utveckla vår ledande roll som regional, 
nationell och internationell nod för registerdata- och biobanksforskning. Medlen avses användas för 
vidareutveckling av en ändamålsenlig organisation för kapacitetshöjande logistik vilket bland annat 
innebär ökad kompabilitet mellan olika system. Umeå universitet välkomnar även ett specifikt 
uppdrag angående utveckling av tekniken för federerade databaser i enlighet med Register-
forskningsutredningens förslag (SOU 2014:45).  

Umeå universitet vill ytterligare stärka svensk forsknings unika position inom registerdata- och 
biobanksbaserad forskning. Inom båda dessa områden har forskare vid Umeå universitet varit 
pionjärer, och de material som byggts upp av register och biobanker i kombination har bidragit till 
Sveriges internationellt ledande ställning för att klarlägga orsaker till våra stora folksjukdomar och hur 
dessa kan förebyggas och behandlas. Vi vill öka tillgängligheten och kapaciteten så att befolknings-
baserade och sjukdomsspecifika register samt biobanksprover kan utnyttjas optimalt och därmed 
stärka Sveriges redan starka position inom fältet. Vi har även tagit och vill fortsatt ta en ledande roll 
när det gäller tekniken för federerade databaser. 

Exempel på tillgångar vid Umeå universitet och framsteg som de möjliggjort 
Umeå universitet har sedan flera årtionden byggt upp högkvalitativa befolkningsbaserade 
forskningsregister (med information om varje individs levnadsvanor etc.), sjukdomsspecifika register 
och biobanker. Detta har gjorts i ett nära samarbete med Västerbottens läns landsting. Nu finns unika 
forskningsmöjligheter via koppling av longitudinellt insamlad information kring varje individ till 
samma individs prover i biobanker.  

Demografiska databasen (DDB) har historiska och moderna befolkningsdata och ett nationellt 
uppdrag att tillgängliggöra dessa för forskning och utbildning. Bland nutida databaser kan nämnas 
Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) med enkät- och blodprover på mer än 100 000 personer, 
MONICA-studien som kombinerar hälsoundersökningar med registrering av hjärtkärlsjukdomar samt 
Salut-databasen med information och barn och ungdomar i länet. Världsunika databaser finns för 
kognition (BETULA), celiaki (Nationella celiakiregistret) samt prostatacancer (Prostate Cancer Data 
Base) och ASTRID-databasen för simuleringsmodeller av arbetsmarknad och befolkningsutveckling. 
Det finns också en rad kvalitetsregister inom sjukvården som koordineras i Umeå, där tekniken med 
s.k. federerade databaser kan bli särskilt fruktsam (se vidare nedan). I samarbeten över 
fakultetsgränser har databaser byggts som kombinerar nationella befolkningsdata och hälsodata med 
lokala data från andra databaser, t.ex. Umeå SIMSAM LAB för barn och unga och Ageing and Living 
Conditions (ALC) med fokus på ålderdomen. Umeå universitet är också värd för det svenska 
deltagandet i de internationella surveyundersökningarna European Social Survey (ESS) och Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), som bägge erhållit status som European 
Research Infrastructure Consortium. 

Northern Sweden Biobank (NSB) är Sveriges största befolkningsbaserade biobank med lång 
uppföljningstid och mycket hög provkvalitet, som i internationella jämförelser genomgående fallit ut 
som den främsta. Exempel på forskningsgenombrott där prover från denna unika biobank 
kombinerats med data från olika register och tumörbiobanker är påvisandet av sambandet mellan 
HPV-infektion och livmoderhalscancer vilket medförde att industrin vågade bekosta utvecklandet av 



 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Telefon: 090-786 50 00 
E-post: umea.universitet@umu.se 
www.umu.se 

BUDGETUNDERLAG  
2015-02-17 
Dnr FS 1.3.2-153-15 

Sid 18 (28) 

 

 

ett vaccin som idag är allmänt accepterat. Andra exempel är fynd av riskmarkörer för insjuknande i 
reumatiska sjukdomar och strategier för att förutsäga prostatacancer. Företagssamarbete finns inom 
ett flertal forskningsprojekt och flera former av innovativa processer pågår tillsammans med industrin. 

Pågående uppbyggnad av infrastruktur 
Umeå universitets infrastruktur kring befolkningsbaserade register, sjukdomsspecifika register och 
biobanker är under fortsatt stark utbyggnad. Universitetet och landstinget har genom samarbetsavtal 
skapat Registercentrum Norr för att förenkla datafångst, utveckla IT-plattformar, förbättra support 
inom juridik och etik samt skapa ett bättre stöd för utveckling och säkerhet för bland annat 
kvalitetsregister. Universitet har även bildat stödorganisationen Enheten för biobanksforskning 
(EBF), som nu initierar ett konsortium för register- och biobanksforskning. Internationellt deltar 
universitetet i uppbyggnaden av flera konsortier som genom att samordna flera nationers register och 
biobanksresurser kommer att kunna skapa än större material med ytterligare forskningsmöjligheter.  

Tillgängliggörande med bibehållen integritet – federerade databaser 
Samkörning av olika register och biobanker, samt uppbyggande av forskningsdatabaser väcker frågor 
om hur den enskilda individens integritet kan skyddas samtidigt som forskningen främjas. 
Utredningen Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) behandlar just frågan om hur de 
unika möjligheter till världsledande forskning som finns kan realiseras genom att forskarna ges bättre 
tillgång till dessa data, men samtidigt med bibehållet högt integritetsskydd för varje person.  

Federerade system, som möjliggör länkning av autonoma och geografiskt utspridda databaser och 
register, skulle kunna kombinera hög säkerhet för individen med hög tillgänglighet för forskare. En 
prototyp har utvecklats vid Umeå universitet för att federera lokala kvalitetsregister. Umeå universitet 
satsar nu ytterligare resurser på forskning och teknisk kompetensuppbyggnad inom databasområdet 
som ett led i att skapa en infrastruktur för federerade forskningsdatabaser. Universitetet välkomnar 
Registerforskningsutredningens förslag (SOU 2014:45) att Umeå universitet ges i uppdrag att utveckla 
och driva ett nationellt federerat system, och diskuterar gärna vid kommande dialoger de närmare 
förutsättningarna och resursbehoven för ett sådant uppdrag.  

Med nationellt stöd kan nya steg tas 
Universitetets satsning på att utveckla, samordna och nyttiggöra register/databaser och biobanker, 
tillsammans med den kompetens som byggts upp inom området, bör stärkas och vidareutvecklas med 
syfte att Umeå universitet blir ett nationellt och internationellt centrum för befolkningsbaserad 
registerdata- och biobanksforskning. Särskilt stor betydelse bedöms denna infrastruktursatsning ha 
för sjukdomar som idag utgör en stor börda såväl för den enskilde som för samhället som diabetes, 
demenssjukdomar, infektionssjukdomar, hjärt-/kärlsjukdom, allergier och cancer. Databaserna ger 
också möjligheten att analysera komplexa samhällsförändringar och dess betydelse både vad gäller 
tillväxt och välfärd, vilket kan användas som underlag för beslut på olika samhällsnivåer.  

Umeå universitet anhåller mot bakgrund av ovanstående om 25 mnkr per år 2016–2018 för utbyggnad 
av infrastrukturen kring register- och biobanksforskning. Ökade resurser behövs för att vidareutveckla 
en organisation som möjliggör att universitetets register- och biobanksresurser i världsklass kan 
nyttjas effektivare. På detta sätt kommer Sverige som nation till fullo att kunna nyttja den 
internationellt unika resurs som i synergi med andra strategiska satsningar (t ex. SciLife Lab, 
regionala strukturfonder och BBMRI.se) ger svensk akademisk och industriell forskning ett 
internationellt försprång.   
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 5.3  Nationellt centrum för arktisk forskning  

Umeå universitet anhåller om ett uppdrag avseende arktisk forskning samt äskar resurser 
motsvarande 20 mnkr/år för att under perioden inrätta ett nationellt centrum för arktisk 
forskning.  

Intresset för Arktis är större än någonsin. Vikten av en stark forskning kring Arktis med omfattande 
internationella samarbeten blir alltmer påtaglig. Sverige saknar emellertid kraftsamling för de arktiska 
frågorna inom landets gränser, vilket försvårar ett effektivt resursutnyttjande och ett lösnings-
orienterat angreppssätt inom forskning, undervisning, förvaltning och samverkan med det omgivande 
samhället. Sverige behöver ett nationellt arktiskt forskningscentrum. För att kunna uppnå samma 
vetenskapliga och samhälleliga betydelse som motsvarande centra i Tromsö, Norge och Rovaniemi, 
Finland krävs finansiering och ett nationellt initiativ. Umeå universitet har alla förutsättningar att axla 
detta ansvar. 

Sverige kan idag inte erbjuda studenter, doktorander och forskare – nationellt och internationellt – en 
samlad arktisk forskningsmiljö. Det försvårar avsevärt ett aktivt deltagande i åtskilliga samarbeten och 
utbyten. Vi saknar också möjligheter att överblicka, samordna och utveckla den forskningspotential 
som ryms på landets samtliga universitet. I en tid av hastig klimatförändring och nya geopolitiska 
förutsättningar ser vi nu nya utmaningar för befolkningar, samhällen, industrier (inte minst 
gruvnäringen), säkerhet, ekonomisk utveckling och miljöer. Hållbara lösningar kräver forsknings-
baserad kunskap, vilket är den främsta målsättningen för ett nationellt centrum för arktisk forskning. I 
utredningen Tillväxt i norr. Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i arktiska 
Skandinavien? (Statsrådets kanslis publikationsserie 2/2015) som presenterades i januari 2015 
konstateras att det ”krävs ökad student- och forskarrörlighet och mera samarbete inom forskning och 
högre utbildning för att skapa hållbar tillväxt i norr”. Om Sverige ska kunna gå från ord till handling – 
vilket betonades när utredningen presenterades – behöver vi likvärdiga förutsättningar jämfört med 
Norge och Finland. 

I Sveriges strategi för den arktiska regionen som regeringen formulerade 2011 påtalas att det behövs 
”förstärkningar i samarbetsformer och forskningens infrastruktur” för att kunna skapa möjligheter för 
samspel mellan forskning, högre utbildning, politik och samhälle. Fram till december 2012 saknade 
Sverige, som enda medlemsland i Arktiska Rådet, ett universitetsbaserat arktiskt forskningscenter. Då 
invigdes Arcum - Arktiskt Centrum vid Umeå universitet. Centret är en stark forskningsmiljö som är 
nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept som ett tvärvetenskapligt svar 
på dagens och framtidens utmaningar. Arcum har god potential att med ytterligare förstärkningar 
utvecklas till ett nationellt centrum som hjälper Sverige att utvecklas till en tongivande aktör inom 
arktisk forskning och högre utbildning, och på den grunden utveckla initiativ och ansvarstagande 
inom Arktiska Rådet, EU och i ett globalt urfolksperspektiv.  

Den arktiska forskningen på Umeå universitet spänner över samtliga fakulteter och innefattar samtliga 
tre prioriterade områden som framhålls i Sveriges nationella strategi: klimat och miljö, ekonomisk 
utveckling och den mänskliga dimensionen. Ett forskningstema är landutnyttjande och naturresurser, 
som beaktar de komplexa systemen för bl.a. skogsbruk, jordbruk, gruvdrift och rennäring (bl.a. inom 
programmet Mistra Arctic Sustainable Development). Kultur och identitetsprocesser är tillsammans 
med sociala, juridiska, politiska och demografiska perspektiv av stor betydelse. Konkurrens och 
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konflikter kan uppstå kopplat till såväl landutnyttjande som identiteter, kring frågor om produktion, 
turism och regional utveckling och i relation till klimatförändringar, hållbar utveckling och 
globalisering. Forskningen om effekten av miljö- och klimatförändringars inverkan på arktiska 
ekosystem på land och i vatten är en annan viktig del av vår verksamhet och bedrivs bland annat 
genom Climate Impacts Research Centre i Abisko. En annan viktig del av den arktiska forskningen är 
bioprospektering som handlar om att hitta nya antibiotika baserad på organismer från Ishavet. 
Medicinsk forskning samarbetar i ambitiösa ansträngningar att skapa en långsiktig förståelse för 
hälsoutvecklingen i arktiska områden, med fokus på nya riskfaktorer och tillkommande problem.  

När det gäller den mänskliga dimensionen har samerna en särskild betydelse som ett av få 
kvarvarande urfolk i Europa. En lång rad av statliga utredningar har under 2000-talet pekat på 
behovet av mer forskning kring samiska frågor. Forskningen ska leda till djupare och bredare 
kunskaper och ett synliggörande av samernas kultur, samhälle och historia, samt skapa nya 
utgångspunkter för hälsa, miljö, kultur och folkrätt i Sápmi och därmed också förbättra 
förutsättningarna för Skandinaviens sista urfolk. I Sveriges strategi för den arktiska regionen 
framhålls behovet av en bättre samordning av samerelaterad forskning. Ett nationellt centrum för 
arktisk forskning kan ta ansvar även för denna uppgift, vilket underlättas av att det vid Umeå 
universitet sedan tolv år finns ett Centrum för samisk forskning (CeSam). 

Umeå universitet tydliggör genom Arcum sin vilja och kapacitet att möta Arktis utmaningar, bl.a. 
genom tillgång till unika forskningsinfrastrukturer, excellenta möjligheter till både ämnesdisciplinära 
och tvärvetenskapliga samarbeten, samt en uttalad vilja att samverka med människor, samhällen och 
näringsliv i norr. Arcum efterfrågas av myndigheter och andra som vill ha kunskap om och ingångar 
till den arktiska världen, och har redan axlat betydande internationella uppdrag: vi leder nu arbetet 
inom International Arctic Social Sciences Association, representerar Sverige i expertgruppen för 
sociala, ekonomiska och kulturella frågor inom Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling 
(SDWG SECEG), delar ordförandeskapet i International Arctic Science Committees arbetsgrupp för 
samhälls- och humanvetenskaper (IASC WGSH) och har flera centrala uppdrag i nätverket University 
of the Arctic (UArctic). Arcum har en stark grund av framgångsrika forskare, samtidigt som nya 
ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. Det nationella och 
internationella erkännandet har också skapat ett intresse för forskare utifrån att ansluta sig. 

Det är tydligt att Arcum fyller ett viktigt behov, men i dagsläget saknas kapacitet att fullt ut möta den 
stora efterfrågan som finns, bland annat från studenter, doktorander och seniora forskare som vill 
förlägga forskningstid vid Arcum. Med ett statligt anslag motsvarande 20 mnkr/år skulle en 
omfattande och gedigen nationell forskningsmiljö avseende arktisk forskning kunna byggas upp, med 
plats för studenter, doktorander och forskare från olika ämnesdiscipliner och länder. Det skulle ge 
möjlighet att etablera en forskarskola, och även att i högre grad integrera utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå i Arcums forskning. Ett utpekat nationellt centrum med ytterligare resurser skulle 
också kunna förstärka sin aktiva roll i det internationella forskningsstrategiska arbetet och utveckla än 
mer omfattande samarbeten med det omgivande samhället. 

Genom ett nationellt center för arktisk forskning skulle Sverige bli en ledande aktör på den 
internationella forskningsarenan och ta ett efterfrågat och nödvändigt ansvar för utvecklingen inom 
detta område.  
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6.  Investeringar i anläggningstillgångar 

De totala investeringarna i anläggningstillgångar beräknas år 2015 vara 220 mnkr, dvs. i enlighet med 
beräkningarna i budgetunderlag för 2015–2017 vilket är högre än utfallet för 2014. För år 2015 
beräknas de totala investeringarna öka jämfört år 2014 för att därefter ligga kvar på samma nivå år 
2016-2018. Orsaken till denna höga nivå är att universitetet genomför satsningar på interaktiva 
miljöer, renovering av Biologihuset, byggnation av hus avseende polisutbildning samt ökade 
investeringar i forskningsinfrastruktur. 

7.  Investeringar i lokaler 

Prognoserna för investeringar åren 2016-2018 innehåller osäkerheter på grund av att vissa projekt inte 
är i detalj kostnadsberäknade eller beslutade.  

Under perioden planeras en ombyggnation av Biologihuset till ett Medicinskt biologiskt centrum vilket 
innebär att det eventuellt kan bli aktuellt för Umeå universitet att göra en framställan till regeringen 
om att få teckna hyresavtal som kräver regeringens medgivande enligt förordningen (1993:528) om 
statliga myndigheters lokalförsörjning. 

De största kommande investeringarna är samlokalisering av Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap, en satsning för att höja nivån på lärosalar, ombyggnation och renovering av 
Biologihuset till ett Medicinskt biologiskt centrum, en satsning på interaktiva fokus- och lärmiljöer 
samt byggnation av ett hus för polisutbildning. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
investeringsnivån de kommande åren sannolikt kommer att bli fortsatt hög. 

8.  Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 

Umeå universitets låneram utökades till 650 mnkr från och med 2014 och reducerades till 625 mnkr år 
2015. Ingen förändring föreslås under perioden. 

Umeå universitet beräknar ett ökat nyttjande av låneramen till följd av ökade investeringar.  

9.  Avgiftsbelagd verksamhet 

Intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet förväntas öka något under planeringsperioden, se 
tabell 6.  
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      Tabell	  1	  Total	  budget	  
	        

       
 

År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 
 Total	  budget	   ÅR	  -‐1	   År	  0	   År	  1	   År	  2	   År	  3	  
	  (mnkr)	   Utfall	   Prognos	   Ber.	   Ber.	   Ber.	  
	  Verksamhetens	  intäkter	             

 Anslag1	   2 586 2 605 2 616 2 626 2 630 
 Avgifter	   601 605 609 615 615 
 Bidrag	   938 943 957 962 967 
 Finansiella	  intäkter	   7 10 11 11 11 
 

Summa	  intäkter	   4 132 4 163 4 193 4 214 4 223 
 

	  	             
 Verksamhetens	  kostnader	             
 Personal	   2 534 2 554 2 568 2 576 2 578 

 Lokaler	   402 404 409 413 425 
 Drift/Övrigt	   1 028 1 030 1 040 1 050 1 046 
 Avskrivningar	   171 174 169 168 168 
 Finansiella	  kostnader	   4 6 7 7 6 
 

Summa	  kostnader	   4 138 4 168 4 193 4 214 4 223 
 

Verksamhetsutfall	   -7 -5 0 0 0 
 

Transfereringar	   0 0 0 0 0 
 

Årets	  kapitalförändring/	  
Årets	  resultat	   -7 -5 0 0 0 

 
Utgående	  myndighetskapital	  
(inkl.	  årets	  kapitalförändring)2	   570 565 565 565 565 

 
Utgående	  oförbrukade	  
bidrag	   647 600 590 580 570 

 
       1	  Intäkterna	  av	  anslag	  ska	  motsvara	  summan	  av	  anslag	  i	  tabell	  2	  och	  
3.	  	  

	      
       Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras. 
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Tabell	  2	  Utbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	  
	  

      
 

År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 
	  	   ÅR	  -‐1	   År	  0	   År	  1	   År	  2	   År	  3	  
Utbildning	  på	  grundnivå	  och	  
avancerad	  nivå	  (mnkr)	   Utfall	   Prognos	   Ber.	   Ber.	   Ber.	  

Verksamhetens	  intäkter	             
Takbelopp1	   1 236 1 250 1 261 1 269 1 272 
Beräknad	  avräkning2	  (A)	   1 236 1 250 1 261 1 269 1 272 
Särskilda	  åtaganden	  (B)	   165 173 173 173 174 
	  	             
Anslag	  (A+B)	   1401 1423 1434 1442 1446 
Avgifter	   244 245 245 245 245 
Bidrag	   26 27 27 27 27 
Finansiella	  intäkter	   3 5 5 5 5 

Summa	  intäkter3	   1674 1 700 1 711 1 719 1 723 

Verksamhetens	  kostnader	             
Personal	   1004 1 004 1 008 1 016 1 018 
Lokaler	   220 220 222 223 229 
Drift/Övrigt	   435 430 430 430 426 
Avskrivningar	   49 49 49 48 48 
Finansiella	  kostnader	   1 2 2 2 2 

Summa	  kostnader	   1710 1 705 1 711 1 719 1 723 

Årets	  kapitalförändring/	  Årets	  
resultat	   -36 -5 0 0 0 

      1	  Takbelopp	  enligt	  budgetpropositionen	  för	  2015	  i	  2015	  års	  prisnivå	  samt	  enligt	  övrig	  tillkommande	  information	  i	  
reglering.	  
2	  Beräknad	  avräkning	  av	  anslag	  för	  grundutbildning	  bland	  annat	  med	  hänsyn	  till	  ev.	  utnyttjande	  av	  tidigare	  	  
uppkommet	  anslagssparande	  eller	  överproduktion,	  samt	  ev.	  decemberprestationer.	  	  

	    3	  Summering	  av	  anslag,	  avgifter,	  bidrag	  och	  finansiella	  intäkter.	  
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Tabell	  3	  Forskning	  och	  utbildning	  på	  forskarnivå	  
	    

      
 

År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 
	  	   ÅR	  -‐1	   År	  0	   År	  1	   År	  2	   År	  3	  
Forskning	  och	  utbildning	  på	  
forskarnivå	  (mnkr)	   Utfall	   Prognos	   Ber.	   Ber.	   Ber.	  

Verksamhetens	  intäkter	             
Anslag1	  	   1 184 1 182 1 182 1 184 1 184 
Avgifter	   357 360 364 370 370 
Bidrag	   912 916 930 935 940 
Finansiella	  intäkter	   4 5 6 6 6 

Summa	  intäkter	   2 458 2 463 2 482 2 495 2 500 

Verksamhetens	  kostnader	             
Personal	   1 530 1 550 1 560 1 560 1 560 
Lokaler	   182 184 187 190 196 
Drift/Övrigt	   592 600 610 620 620 
Avskrivningar	   122 125 120 120 120 
Finansiella	  kostnader	   3 4 5 5 4 

Summa	  kostnader	   2 429 2 463 2 482 2 495 2 500 

Årets	  kapitalförändring/	  
Årets	  resultat	   29 0 0 0 0 

      1.	  Med	  anslag	  avses	  de	  medel	  som	  har	  anvisats	  myndigheten	  i	  budgetpropositionen	  för	  
2015	  i	  2015	  års	  prisnivå	  samt	  övrig	  tillkommande	  information	  i	  regleringsbrev	  för	  2015	  
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Tabell	  4	  Investeringar	  i	  anläggningstillgångar	  
	    

      Enhet: mnkr (Miljoner kr) 
      

 
År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 

 Investeringar	  i	  
anläggningstillgångar1	  	  

ÅR	  -‐1	   År	  0	   År	  1	   År	  2	   År	  3	  
	  Utfall	   Prognos	   Ber.	   Ber.	   Ber.	  
	  IB	  lån	  i	  Riksgäldskontoret	   437 448 518 568 588 

 Beräknad	  nyupplåning	   160 220 220 220 220 
 	  varav	  investeringar	  i	  

immateriella	  anläggnings-‐
tillgångar	   57 46 25 20 20 3) 
Beräknad	  amortering	   149 150 170 200 200 

 UB	  lån	  i	  Riksgäldkontoret	   448 518 568 588 608 
 Maximalt	  utnyttjande	  av	  

låneramen	  under	  året	   448 518 568 588 608 
 Föreslagen	  låneram	  2	  	   625 625 625 625 625 
 	  	             

 Beräknad	  ränteutgift	   2 15 15 15 15 
 Ränteantaganden	  för	  

nyupplåning	  (%)	   0,5 0,5 1 1,5 1,5 
 	  	             

 Summa	  räntor	  och	  
amorteringar	   151 165 185 215 215 

 
Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0 

 1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
  2 Större förändringar ska kommenteras  

      
       Kommentarer 

      3) Lagt till 20 mnkr Lakokkonsortiet för år 2014, 10 mnkr för år 2015 
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Tabell	  5	  Lokalförsörjning	  
	        

 
År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 

Redovisning	  av	  lokaler	  (mnkr)	   ÅR	  -‐1	   År	  0	   År	  1	   År	  2	   År	  3	  
Utfall	   Prognos	   Ber.	   Ber.	   Ber.	  

Area,	  kvm	  LOA,	  utifrån	  
lokalförsörjningsplanen	             

−        föregående	  års	  utgång 243 851 243 467 242 402 242 447 244 364 
−        ökning	  under	  året     45 1 917   
−        minskning	  under	  året 384 1 065     427 
−        vid	  årets	  utgång	  (A) 243 467 242 402 242 447 244 364 243 937 

Förbättringsutgift	  på	  annans	  
fastighet1	  

149 184 168 150 126 
−        nyinvesteringar 51 64 18 17 11 
−        avskrivningar 36 30 34 35 35 

	  	             
Total	  årshyra	  enligt	  
hyresavtal,	  utifrån	  
lokalförsörjningsplan	  (B)	  2	   319 320 325 330 341 
	  	             
Genomsnittlig	  hyra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(kr/m2	  LOA)	  3	   1 311 1 321 1 341 1 348 1 397 
	  	             
Lokalkostnader	  (C)	  	  

402 404 409 413 425 
	  	             
Genomsnittlig	  lokalkostnad	  
(kr/kvm	  LOA)	  4	  

1 651 1 668 1 686 1 692 1 743 
	  	             
Lokalkostnadens	  andel	  av	  
verksamhetens	  totala	  
kostnader	   9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 10,1% 

      1	  Utgående	  belopp	  enligt	  balansräkningens	  balanspost.	  
	      2	  Inklusive	  avtalade	  ersättningar	  vid	  avflyttning	  före	  viss	  tidpunkt,	  samt	  återställningskostnader	  vid	  

avflyttning.	  
3	  Total	  årshyra	  reducerad	  med	  erhållna/förväntade	  externa	  hyresintäkter.	  Beräknas	  B/A.	  	  

	  4	  Total	  lokalkostnad	  enligt	  resultaträkning	  år	  2014,	  inga	  avdrag	  är	  gjorda	  för	  externa	  
hyresintäkter.	  	  

	  Beräknas	  C/A.	  (Bokförd	  extern	  hyresintäkt	  2014	  är	  60	  129	  378	  kr.	  	  
	     Om	  avdrag	  hade	  gjorts	  för	  denna	  blev	  lokalkostnaden	  2014	  istället	  1404	  kr	  per	  

kvm.)	  
	    Ett	  hyreskontrakt	  i	  BTA	  har	  räknats	  om	  till	  LOA	  genom	  att	  beräkna	  LOA	  =	  BTA	  /	  1,2.	  

	  Ett	  annat	  hyreskontrakt	  i	  LOA:V	  har	  räknats	  om	  till	  LOA	  genom	  att	  beräkna	  LOA	  =	  LOA:V	  	  *	  1,3	  
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Tabell	  6	  Avgifter	  
	       

      (tkr) 
     

      Uppdragsverksamhet	   Intäkter	   Kostnader	   Resultat	  
	  År	  2014	   272 359 261 862 10 497 

 varav	  tjänsteexport	   8 203 8 203 0 
 År	  2015	   275 000 275 000 0 
 varav	  tjänsteexport	   8 500 8 500 0 
 År	  2016	   280 000 280 000 0 
 varav	  tjänsteexport	   9 000 9 000 0 
 

     
     
     Offentligrättslig 
verksamhet Intäkter till 

inkomststitel 1 

Intäkter som 
får 
disponeras Kostnader Resultat 

År 2014 0 873 895 -22 

År 2015 0 950 950 0 
År 2016 0 980 980 0 

     
     1. Intäkter som inte får disponeras 

   
     Avgiftsintäkter enligt §§ 4 och 15 avgiftsförorningen ska inte redovisas. 

 

      
 

 

 

 


