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1 Sammanfattning och beslut 
 
Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och 

universitetsforskning (prop. 2015/16:1), har budgetramar för grundutbildning, forskning och utbildning på 

forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner justerats. Dessa justeringar återfinns i separata 

gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt. 

 

Universitetsstyrelsen beslutade den 4 juni år 2015 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå 

universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017‒2018, samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av 

eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition inför år 2016. Rektor fastställde justerade 

budgetramar 2015-10-13 (Dnr FS 1.3.2-685-15). Rektors detaljbeslut finns även bifogat sist i detta dokument. 

 

I regleringsbrev för år 2016 kan riksdagen komma att besluta om förändringar jämfört med regeringens 

budgetproposition inför år 2016. Eventuella förändringar innebär att rektor kommer att besluta om 

förändringar av budget år 2016.  

1.1 Sammanfattning 
 
Dokumentet Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 är väl koordinerat med det 

arbete som pågår för att nå uppsatta visioner och mål i dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och 

mål. Budgeten innehåller avsnitten Ekonomisk plan för år 2016–2018, Grundutbildning, Forskning och 

utbildning på forskarnivå samt Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård, samt 

lokalkostnadspåslag. Universitetsstyrelsen beslutar om budgetramar år 2016 samt preliminära ramar 2017–

2018. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, 

universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt universitetsbiblioteket för budgetåret 2016.  

 

Umeå universitet har inte erhållit förslag från regeringen på budget för år 2016. Mot bakgrund av detta är 

utgångspunkten för Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 istället regleringsbrev 

2015, budgetproposition för år 2015 (prop. 2014/15:1, 2014/15:UbU1), samt regeringens vårändringsbudget 

(prop. 2014/15:99) och vårproposition (prop. 2014/15:100). Detta innebär att angivna budgetbelopp i detta 

dokument innehåller osäkerheter. Om kommande budgetproposition för 2016 ändrar förutsättningarna för 

Umeå universitet ger universitetsstyrelsen rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget.  

 

I avsnittet om ekonomisk plan för år 2016–2018 framgår att en anpassning till en lägre kostnadsnivå 

sker planerat fr.o.m. år 2014, samt att kommunikation sker om att kostnaderna behöver anpassas till de 

årliga intäkterna, d.v.s. att universitetet år 2013 och 2014 har använt mer medel än tillgängliga intäkter. För 

åren 2016‒2018 är strategin att ha balans mellan intäkter och kostnader, vilket innebär ungefärligt 

oförändrat myndighetskapital.  

 

I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan 

är 10,6 mnkr (+0,8 procent) högre år 2016 jämfört med år 2015. I enlighet med universitetsstyrelsens 

beslutade budgetdokument för år 2015 har fördelningsmodellen för grundutbildningsramar setts över i syfte 

att ha en enklare modell. Budgeten för grundutbildning fördelas även för år 2016 utifrån en modell där bl.a. 

anvisningar från staten i budgetpropositioner och fyra kriterier kopplade till visionsdokumentet vägs in. 

Budget år 2016 innebär att antalet helårsstudenter behöver reduceras med 144 helårsstudenter eller 0,9 

procent år 2016 jämfört med år 2014.  
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I forskningsavsnittet framgår att forskningsanslaget justeras med statens pris- och löneindex  

(+1,61 procent) år 2016. Mer medel avsätts till prioriterad forskningsinfrastruktur år 2016 jämfört med år 

2015 och bland annat mot bakgrund av detta överförs fr.o.m. år 2016 kostnadsansvaret till fakulteter för att 

finansiera vissa beslutade och planerade satsningar på individuella forskare. I budget 2016 ingår fördelning 

av Umeå universitets uppskattade andel (18 mnkr) av de 300 mnkr som regeringen avser att fördela till 

lärosätena år 2016, observera att beräkningen innehåller osäkerheter. 

 

I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att den del av 

universitetsgemensamma funktioner som sedan många år finansierats av ränteintäkter inte är möjlig att 

behålla år 2016 p.g.a. negativt ränteläge. Internhyresnivån ökas med 1,59 procent år 2016, mot bakgrund av 

den förhållandevis höga investeringsnivån 2014 och 2015.  

I bilaga 1, Sammanställning av fördelade anslag år 2016 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, 

Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Universitetsgemensam nivå, redovisas de samlade 

anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2016. 

1.2 Beslut 
 
Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetproposi-

tionen för 2016  

 

 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 2.3. 

 att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 2.4. 

 att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 2.5.  

 att uppdra åt överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av 

budgetram för universitetsbiblioteket respektive universitetsgemensamma funktioner exklusive 

universitetsbiblioteket med beaktande av vad som anges under avsnitt 2.5. 

 att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande. 

 att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i 

budgetproposition år 2016. 

 att uppdra till rektor att besluta om fördelning av de medel som i avsnitt 2.4.4. anges i tabell 8. 

avseende raden Fördelas till fakulteter och UmU-gemensamma satsningar, dessa medel fördelas 

utifrån utvärdering av forskningskontrakt/VP samt till UmU-gemensamma satsningar på bl.a. 

forskningsinfrastruktur. 

 att fastställa dokumentet ”Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018”. 
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2 Budget för år 2016 inkl. ekonomisk plan för 

år 2017–2018 

2.1  Inledning 
 
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 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 år 

2013, utgör utgångspunkten för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet. 

Visionsdokumentet gäller till och med år 2020 och utgör från och med år 2013 bas för en långsiktigare 

verksamhetsplanering än tidigare vid universitetet och omfattar numera treårscykler. År 2014 startade 

implementeringsfasen med verksamhetsplanering över tre-årsfaser som grund. 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 är föremål för en fördjupad utvärdering år 2015 som bl.a. kommer 

att ligga till grund för en del av fördelningen av forskningsanslaget mellan fakulteterna fr.o.m. år 2016. 

Budgeten inkl. fördelningsmodeller för forskning/utbildning på forskarnivå respektive grundutbildning 

utgår från uppsatta mål i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Arbetet med Budget 

Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 är väl koordinerat med ovan angivna arbete med 

verksamhetsplanering.  
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2.2  Ekonomisk plan för år 2016–2018 
 
Universitetsstyrelsen beslutade år 2012 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. 

Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten Ansvar och befogenheter, Mål och medel, Budget (ett- och 

flerårsbudget), Uppföljning och kontroll, Budget och utfall i balans, samt Intern styrning och kontroll. Det 

är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa 

ekonomistyrregler. 

 

En viktig inriktning under åren 2016−2018 är forskningsinfrastruktur, där fortsatta satsningar på 

infrastruktur kommer att vara centrala för kommande perioder. 

 

Som en konsekvens av förbättrade förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i forskningen förväntas 

externa forskningsmedel öka under åren 2016−2018.  

 

För åren 2016−2018 ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att målen inte uppfylls. 

Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll.  

2.2.1  Totala intäkter och kostnader år 2014–2016 
 

Det ekonomiska resultatet år 2014, inklusive andelar i dotterbolag som avser 2014 års resultat, uppgår till ett 

underskott om -8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av de totala intäkterna år 2014. Årets 

kapitalförändring exklusive resultat från andelar i dotterbolag uppgick till -7 miljoner kronor. Efter åtta år i 

rad med positiva ekonomiska resultat redovisade Umeå universitet ett negativt ekonomiskt resultat år 2013 

med -109 miljoner kronor. Universitetsstyrelsen beslutade redan under år 2013 att anpassning till en lägre 

kostnadsnivå ska ske planerat fr.o.m. 2014 och framåt. Universitetets resultat år 2013‒2014 är en medveten 

konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen och även fakultetsnämnderna har beslutat om.  

 

I tabellen nedan återfinns Umeå universitets resultaträkning år 2014, prognos år 2015 samt budget år 2016. 

Totalt beräknas intäkterna öka med +4,5 procent och kostnaderna med +4,3 procent år 2016 jämfört med år 

2014.  

Tabell 1. Totala intäkter och kostnader år 2014–2016 (miljoner kr). 
 

Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016

Procentuell 

differens 2016-2015

Intäkter

Anslag 2 586 2 629 2 676 1,8%

Avgifter, ersättningar 601 620 638 2,9%

Bidrag 938 968 1 003 3,6%

Finansiella intäkter 7 0 0

Intäkter totalt 4 132 4 217 4 317 2,4%

Kostnader

Personal 2 534 2 579 2 638 2,3%

Lokaler 402 405 411 1,5%

Övrig drift 1 028 1 045 1 069 2,3%

Finansiella kostnader 4 7 7 0,0%

Avskrivningar 171 181 192 6,0%

Kostnader totalt 4 138 4 217 4 317 2,4%

Årets kapitalförändring -7 0 0

Myndighetskapital 570 570 570  
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Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har beslutat om satsningar för att ytterligare utveckla 

forskningen genom åtgärder som finansieras med myndighetskapital. Under år 2015 fortsätter anpassningen 

av kostnadssidan i syfte att nå ekonomisk balans i enlighet med universitetsstyrelsens anvisningar. 

Kostnaderna beräknas vara lika stora som intäkterna åren 2015‒2016, observera att denna prognos 

innehåller betydande osäkerheter. 

Nedan följer en kort genomgång av större förändringar mellan år 2015 och år 2016. 
 

Anslag: Anslagsintäkterna beräknas vara 1,8 procent högre år 2016 jämfört med år 2015, främst beroende 

på att både forskningsanslaget och grundutbildningsanslaget räknas upp med statligt pris- och löneindex 

men även på att forskningsanslaget ökar. 
 

Avgifter, ersättningar: År 2016 beräknas avgiftsintäkterna öka med 2,9 procent jämfört med år 2015, 

bl.a. beroende på att uppdragsutbildningen prognostiseras öka. 
 

Bidrag: Bidragsintäkterna beräknas öka med 3,6 procent år 2016 jämfört med år 2015. 
 

Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas öka med 2,3 procent bl.a. beroende på löneökningar 

år 2016. Antalet anställda prognostiseras vara ungefär på samma nivå år 2016 jämfört med år 2015.  
 

Lokaler: Lokalkostnaderna beräknas öka med 1,5 procent beroende på förhållandevis hög 

investeringsvolym år 2014–2015. 
 

I avsnitten Grundutbildning (2.3) och Forskning och utbildning på forskarnivå (2.4) behandlas den 

anslagsfinansierade verksamheten, d.v.s. inte den verksamhet som finansieras med bidrag eller uppdrag. 

 

2.2.2  Analys för år 2017−2018 
 

Följande utvecklingstendenser beräknas för åren 2017–2018. Utvecklingen inom fakulteter och institutioner 

kan uppvisa betydande skillnader jämfört med utvecklingen för hela universitetet. 

 

 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Umeå universitet beräknas år 2015 

överskrida takbeloppet med 31,7 mnkr. Takbeloppet beräknas år 2016 vara högre än år 2015, 

inklusive indexjustering. Det finns osäkerhet om utveckling av grundutbildningsanslaget för åren 

2017–2018, mot bakgrund av att ingen budgetproposition presenterats. Förslaget i regeringens 

vårproposition 2015 innebär att budgetramar för år 2017 ökar med 2,2 procent jämfört med 

föregående år och för år 2018 med 2,6 procent.  

 Forskningsanslag. Anslaget för forskning/forskarutbildning har ökat från 987 mnkr år 2012 till 

1 047 mnkr år 2015, d.v.s. med 60 mnkr eller 6 procent på tre år. För perioden 2017−2018 är det 

svårt att bedöma utvecklingen, utifrån de uppgifter som hittills finns tillgängliga sker inga 

förändringar med forskningsanslaget förutom index år 2017‒2018, d.v.s. +1,2 procent år 2017 resp. 

+1,53 procent år 2018. 

 Avgifts- och bidragsintäkter. När det gäller avgiftsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att 

göra prognoser för år 2017−2018, men utifrån tidigare års utveckling prognostiseras en fortsatt 

positiv utveckling.  

 Kostnader. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat p.g.a. lönerevision. Den statliga 

indexregleringen år 2017 är preliminärt 1,2 procent och för år 2018 preliminärt 1,53 procent. 

Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar m.m. och målet är att hålla 

nere kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna beräknas öka med ca 2 procent per år 

2017−2018.  
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 Umeå universitets myndighetskapital har minskat något år 2014 och uppgick 2014-12-31 till 570 

mnkr. Mellan år 2005‒2012 redovisade universitetet positiva ekonomiska resultat, vilket betyder att 

myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år. Myndighetskapitalet finns i varierande 

omfattning vid universitetets institutioner och enheter. Universitetets strategi har under tidigare år 

varit att myndighetskapital ska användas till strategiska satsningar inom forskning och utbildning. I 

december 2010 beslutade också universitetsstyrelsen om ännu mer kraftfulla åtgärder i syfte att 

använda myndighetskapital. Från och med januari 2014 är universitetsstyrelsens direktiv att en 

anpassning ska ske till en lägre kostnadsnivå. Prognosen är att myndighetskapitalet kvarstår på 

nuvarande nivå för åren 2017‒2018. Anpassning till en lägre kostnadsnivå pågår planerat fr.o.m. år 

2014 och kommunikation sker löpande om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga 

intäkterna, d.v.s. att universitetet år 2013–2014 använt mer medel än tillgängliga intäkter.  

2.2.3 Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan 

 

Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner och enheter inom respektive nämnds 

ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler.  
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2.3  Grundutbildning 

 
Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och 

universitetsforskning (prop. 2015/16:1), har budgetramar för grundutbildning, forskning och utbildning på 

forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner justerats. Dessa justeringar återfinns i separata 

gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt.  

 

Universitetsstyrelsen beslutade den 4 juni år 2015 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå 

universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017‒2018, samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av 

eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition inför år 2016. Rektor fastställde justerade 

budgetramar 2015-10-13 (Dnr FS 1.3.2-685-15).  

 

I regleringsbrev för år 2016 kan riksdagen komma att besluta om förändringar jämfört med regeringens 

budgetproposition inför år 2016. Eventuella förändringar innebär att rektor kommer att besluta om 

förändringar av budget år 2016. 

2.3.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning 

 

Under anslaget för grundutbildning beräknas normalt sett all ersättning som är förenad med det 

utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. I vårändringsbudgeten för 

2015 anges att regeringen alltjämt anser att den kvalitetsförstärkning av högskoleutbildning inom 

humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildningar som föreslogs i 

budgetpropositionen för 2015 är angelägen. Regeringen anser därför att 125 mnkr bör avsättas för ändamålet 

år 2015, samt för perioden 2016‒2018 uppgå till 250 mnkr årligen. Medlen föreslås fördelas som Särskilda 

medel till universitet och högskolor, men hur dessa medel kommer att fördelas framgår dock inte närmare 

och ingår därför inte i budgetramarna för 2016‒2018. 

 

 Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -4,2 mnkr år 2016. Minskningen görs i syfte att 

bidra med finansiering till prioriterade satsningar och berör såväl förvaltningsanslag för 

myndigheter under regeringen som investeringsanslag. Minskningen fördelas i proportion till 

anslagens storlek. Det är oklart om anslagen för år 2017‒2018 beräknas minska ytterligare till följd av 

denna åtgärd. 

 Indexökning av anslag med 1,61 procent år 2016 (0,79 procent år 2015). 

 År 2013–2015 fanns en tillfällig satsning på högskoleplatser. År 2016 beräknas anslaget minska 

med -2,1 mnkr med anledning av att den tillfälliga satsningen upphör.  

 Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt  

+2,6 mnkr avseende år 2016. Enligt budgetpropositionen för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 

med +2,6 mnkr och år 2018 med ytterligare +1,2 mnkr. 

 Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,4 

mnkr år 2016. Enligt budgetproposition för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 med +1,2 mnkr och 

år 2018 med ytterligare +0,5 mnkr.  

 År 2015‒2016 sker utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen. För 

förskollärare, KPU, F-3 och speciallärare/pedagoger tillkommer totalt 154 nybörjarplatser. För 

barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillkommer totalt 75 nybörjarplatser, varav 

det för sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbyggnad till och med år 2017. Utbyggnaden 

beräknas fram till och med år 2018 motsvara 14 300 helårsstudenter totalt i landet.  
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RESURSTILLDELNING GRUNDUTBILDNING Budget 2016

tkr tkr tkr %

Takbelopp 1 282 739 1 251 662 31 077 2,5%

Kvalitetsbaserad resurstilldelning 0 20 879 -20 879 -100,0%

Särskilda åtaganden

Decentraliserad utbildning 11 594 11 410 184 1,6%

Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna 7 032 6 921 111 1,6%

Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 452 2 413 39 1,6%

Lärarutbildning i minoritetsspråk 2 089 2 056 33 1,6%

Summa 1 305 906 1 295 341 10 565 0,8%

Jmf med år 2015

Förändring

I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp 

och särskilda medel att disponeras av Umeå universitet. 

Tabell 2. Resurstilldelning för grundutbildning år 2016. 

 
Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budget för år 2016 har 

utgångspunkten varit takbeloppet för år 2015 samt angiven resurstilldelning för år 2016 enligt 

budgetproposition för år 2015 samt vårproposition 2015. Gällande medel för kvalitetsbaserad 

resurstilldelning, framgår av promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) att 

resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med den 1 januari 2016 inte längre bör 

fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat. Vidare framgår av promemorian att 

de medel som finns för kvalitetsbaserad resurstilldelning tillkom genom omfördelning av resurserna för 

högskoleutbildning och att dessa medel även framöver bör användas till högre utbildning. Regeringen avser 

återkomma om detta i budgetpropositionen för år 2016. 

 

När det gäller medel för särskilda åtaganden i tabellen ovan har utgångspunkten varit samma nivå som för år 

2015 inklusive index för år 2016. Dessa belopp kan komma att justeras så snart uppgifter för år 2016 blivit 

kända.  

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 
 

I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) anges att Umeå universitets ramanslag år 2016 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är ca 18,5 mnkr högre än tidigare angiven resurstilldelning 

för år 2016 enligt budgetproposition för år 2015 samt vårproposition 2015, vilka låg till grund för 

universitetsstyrelsens beslut den 4 juni år 2015. Anslaget för kvalitetsbaserad resurstilldelning kvarstår 

fortfarande att fastställa via rektorsbeslut, då regeringen avser fördela dessa medel först i regleringsbreven 

för år 2016.  

 

Anslag för särskilda medel att disponera till decentraliserad utbildning, lärarutbildning i minoritetsspråk, 

samt bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet har också justerats något i budgetpropositionen inför år 

2016, varför även revidering av dessa poster ingår i detta dokument. Gällande tidigare särskilda medel för 

utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna, har dessa fr.o.m. år 2016 överförts från anslaget för särskilda 

medel till grundanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

 

I tabellen på nästa sida anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive 

takbelopp och särskilda medel att disponeras av Umeå universitet. 
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Tabell 2. Resurstilldelning för grundutbildning år 2016 enligt budgetproposition för 2016. 

 

RESURSTILLDELNING GRUNDUTBILDNING Budget 2016

tkr tkr tkr %

Takbelopp 1 301 247 1 251 662 49 585 4,0%

Kvalitetsbaserad resurstilldelning 0 20 879 -20 879 -100,0%

Särskilda åtaganden

Decentraliserad utbildning 11 560 11 410 150 1,3%

Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna 0 6 921 -6 921 -100,0%

Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 442 2 413 29 1,2%

Lärarutbildning i minoritetsspråk 4 105 2 056 2 049 99,7%

Summa 1 319 354 1 295 341 24 013 1,9%

Jmf med år 2015

Förändring

 
 

2.3.2 Utveckling studentantal 
 

Antalet helårsstudenter inom grundutbildningsanslaget var år 2014 totalt 15 997, vilket var en minskning 

med 54 helårsstudenter (-0,3 procent) jämfört med år 2013. Orsaken till minskningen är ett planerat arbete 

med att minska överskridandet av takbeloppet, vilket är ett arbete som pågått och kommer att pågå under 

flera år. Minskningen är särskilt tydlig inom humanistiskt utbildningsområde (-132 helårsstudenter eller -7 

procent). Mellan år 2005‒2010 ökade antalet helårsstudenter med 4 procent (+662 helårsstudenter) och år 

2010 uppgick antalet till 17 302 helårsstudenter, vilket är det högsta noterade antalet. Jämfört med år 2010 

är utfallet år 2014 en total minskning med 1 305 helårsstudenter (-8 procent).  

 

Universitetet har år 2009−2013 överskridit takbeloppet och år 2014 överskreds takbeloppet med 41 mnkr. 

Under åren 2011–2014 har takbeloppet ökat mindre än index och något år t.o.m. minskats. Universitetet 

behöver under 2016 och något/några år framåt fortsätta arbetet med att begränsa antalet helårsstudenter 

eftersom överskridandet av takbelopp är större än ökningen av grundutbildningsram för dessa år. Prognosen 

för år 2016 är att antalet helårsstudenter är 15 853, en minskning med -144 helårsstudenter eller -0,9 

procent jämfört med år 2014.  

2.3.3 Fördelning av budgetramar till grundutbildning 
 

I tabell 3 finns totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sparande av 

helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och 

innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. För att 

inte låsa upp framtida utrymme i alltför hög utsträckning, har universitetet målsättningen att ha ett 

maximalt sparande motsvarande 70 mnkr totalt. Därför innehåller ramen, liksom år 2015, inget sparande år 

2016 (20 mnkr år 2014). Utfallet avseende antal helårsstudenter blev högre än budgeterat år 2014 och nivån 

med sparande upp till 70 mnkr nåddes därmed redan år 2014.  

 

Medel för utbildning inom ALF (läkarutbildning) respektive TUA (tandläkarutbildning), där universitetet 

transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i angivna budgetbelopp för utbildning. 

 

Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/Lärarhögskolan år 2016 

Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för 

samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och 

helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. I det fall avräkning överstiger beslutad 

budget erhåller fakultetsnämnd/Lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. 
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Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 har fördelningsmodellen för grundutbildningsramar setts över i 

syfte att ha en enklare modell. Nedan framgår stegvis den nya fördelningsmodellen, utifrån vilken 

tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett. 

 

1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2013‒2015) budgetram per 

fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30-50 och utgör 

en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 

2013‒2015 mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat. 

2. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa 

utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätts i enlighet med ALF-/TUA-avtalet. 

3. Budgetram reduceras med de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning 

20-30-50) fördelades utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. 

4. Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelsen för ny volym (samt 

prislappshöjningar) nästkommande budgetår, d.v.s. utbildningar beställda av staten eller 

universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/Lärarhögskolan som ansvarar för den 

beställda utbildningen det året ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller 

prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del avsätts tillfälligt i två år till den 

fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilken genomförs genom ett samarbete 

mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin 

helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret 

överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 

5. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för 

grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera 

nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp.  

 

- Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade 

lärare från bemanningsplaneringssystemet infördes år 2015 och inför budgetåret 2016 har 

uppgift om disputerade lärare i sin helhet hämtats från bemanningsplaneringssystemet.  

- Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste 

tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad 

som anges under punkt 2. 

- Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter – både freemovers och inom 

utbytesavtal, samt utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de 

senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av 

vad som anges under punkt 2. 

- Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. 

Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges 

under punkt 2. 

6. I samband med att det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har Lärarhögskolan 

signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år 2016. Efter dialog mellan 

Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda ca 6,2 

mnkr från Lärarhögskolans ram endast under år 2016, detta belopp fördelas proportionellt till 

fakulteterna enligt gällande modell. 

 

7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.  
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8. I syfte att stimulera fakultetsöverskridande utbildningar har medel reserverats från årets anslag 

för senare fördelning. 

I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår införs nedanstående 

förändringar.  

a) I det fall fakultetsnämnd/Lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det 

aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av 

budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret 2016.  

 

b) I det fall fakultetsnämnd/Lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överstiger det 

aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/Lärarhögskolan en 

kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar 

tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. 

Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari 2017.  

Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2016 per fakultetsnämnd/Lärar-högskolan 

utifrån tidigare beskriven modell. Totalt är budgetramen ökad med +30,9 mnkr år 2016 (+2,6 procent) 

jämfört med år 2015, inklusive index och effektiviseringskrav. Orsaken till ökningen är huvudsakligen 

utbyggnaden av vissa utbildningar som leder till yrkesexamina som regeringen anser är fortsatt angelägen 

samt index.  

 

Tabell 3. Budgetramar grundutbildning år 2016 samt preliminära ramar 2017-2018.   
 

FAKULTETSNÄMND/LH

 Budget 2016 Budget 2015 Differens Preliminär ram 

2017

Preliminär ram 

2018

tkr tkr tkr tkr tkr

Humanistisk fak 113 923 112 042 1 882 114 638 117 805

Samhällsvetenskaplig fak 345 863 338 382 7 481 349 587 360 165

Medicinsk fak 409 978 398 321 11 657 417 968 420 758

Teknisk-naturvetenskaplig fak 296 755 287 397 9 358 301 282 311 238

Lärarhögskolan 120 426 119 949 477 132 861 141 486

Fakultetsöverskridande medel för 

senare fördelning 2 000 2 024 2 055

Summa 1 288 946 1 256 092 30 854 1 318 360 1 353 506

 

I de preliminära budgetramarna för år 2017–2018 ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och 

helårsprestationer och ramar höjs med +1,20 procent år 2017 resp. ytterligare +1,53 procent år 2018, enligt 

vad som preliminärt har aviserats från regeringen. Ovan angivna preliminära ramar innehåller dessa 

indexjusteringar samt de ökningar av platsantal som presenterats i vårproposition 2015.  

 

Utvecklingen av anslaget för grundutbildning för olika fakulteter samt Lärarhögskolan varierar beroende på 

vilket basår som väljs. På nästa sida finns en sammanställning där den procentuella förändringen av 

grundutbildningsanslaget från år 2005 resp. år 2010 framgår, d.v.s. jämfört med år 2016. Jämförelsen är 

baserad på löpande priser, d.v.s. justering för index ingår. 
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Tabell 4. Utveckling av anslag för grundutbildning under perioderna 2010‒2016, resp. 2005‒2016.  
 

FAKULT ET SNÄMND/LH
Procentuell förändring 

från år 2010 till år 2016

Procentuell förändring 

från år 2005 till år 2016

Humanistisk fakultet -0,1% 33,2%

Samhällsvetenskaplig fakultet 1 ,7 % 46,1%

Medicinsk fakultet 12,0% 48,4%

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 6,1% 25,5%

Lärarhögskolan* -9,1% -29,6%

Summa 4,5% 27 ,9%  
* Överföring av fristående kurser från Lärarhögskolan till fakulteter har genomförts efter år 2010, vilket förklarar del 

av Lärarhögskolans minskning. 

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I tabellen nedan anges maximala ramar för grundutbildning år 2016 per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan 

utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år 2016. 

 

Tabell 3. Budgetramar för grundutbildning år 2016 samt preliminära budgetramar 2017‒2018, exklusive 

kvalitetsbaserad resurstilldelning. 

 

FAKULTETSNÄMND/LH

 Budget 2016 Budget 2015 Differens Preliminär ram 

2017

Preliminär ram 

2018

tkr tkr tkr tkr tkr

Humanistisk fak 116 466 112 226 4 240 116 455 119 349

Samhällsvetenskaplig fak 353 408 338 919 14 489 355 017 364 755

Medicinsk fak * 416 610 398 631 17 979 424 582 426 799

Teknisk-naturvetenskaplig fak * 292 982 287 789 5 193 297 914 306 735

Lärarhögskolan 125 988 120 158 5 830 136 688 145 357

Fakultetsöverskridande medel 

för senare fördelning 2 000 0 2 000 2 016 2 040

Summa 1 307 454 1 257 723 49 731 1 332 672 1 365 035

* = År 2016‒2018 har 5 425 tkr/år av anslagsramen överförts från teknisk-naturvetenskaplig fakultet till medicinsk fakultet avseende flytt av 

kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Beloppen år 2017‒2018 är uppräknade med index.  
 
Anslagsökningen motsvarande +18,5 mnkr utgörs av kvalitetsförstärkning inom humaniora och 

samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning, som införts i form av höjda ersättningsbelopp för 

berörda utbildningsområden år 2015‒2018, samt överföring av anslag från särskilda medel (utbildning i 

miljövetenskap förlagd i Kiruna). Gällande kvalitetsförstärkning poängterar regeringen vikten av god kvalitet 

inom berörda utbildningsområden och i maj 2015 redovisade Universitetskanslersämbetet ett uppdrag om 

uppföljning av användningen av de tidigare ökade resurserna till humaniora och samhällsvetenskap (rapport 

2015:14). Regeringen anger att de även fortsättningsvis noggrant avser följa universitetens och högskolornas 

arbete i frågan. Från och med år 2019 upphör kvalitetsförstärkningen inom humaniora och 

samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning. Anslaget beräknas därför minska med ca -12,5 

mnkr för Umeå universitets del år 2019. 
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Förändringar jämfört med universitetsstyrelsens beslutade budget i juni år 2015:  

 

Humanistisk fakultet:   + 2,5 mnkr 

Samhällsvetenskaplig fakultet:  + 7,5 mnkr 

Medicinsk fakultet:   + 6,6 mnkr (varav +5,4 mnkr överföring från T/N fak) 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: - 3,7 mnkr (varav -5,4 mnkr överföring till Med fak) 

Lärarhögskolan:  + 5,6 mnkr 

 

I de preliminära budgetramarna för år 2017–2018 ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och 

helårsprestationer och ramar höjs med index motsvarande +0,8 procent år 2017 resp. ytterligare +1,2 

procent år 2018, enligt vad som preliminärt har aviserats från regeringen. 

 

När det gäller fakultetsöverskridande medel är det inför år 2016 ett ansökningsförfarande där syftet är att 

öka kvaliteten och utveckla de redan befintliga fakultetsöverskridande utbildningarna. Fakulteterna och 

Lärarhögskolan har möjlighet att ansöka om dessa medel under hösten år 2015.  

 

Enligt överenskommelse mellan teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet har del av 

anslagsramen (5,4 mnkr) överförts från teknisk-naturvetenskaplig fakultet till medicinsk fakultet fr.o.m. år 

2016. Överföringen avser flytt av kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet 

i farmaci och är ett permanent beslut. De överförda beloppen år 2017‒2018 är uppräknade med index +0,8 

procent år 2017 samt ytterligare 1,2 procent år 2018. 

 

2.3.4 Fakulteternas kommentarer samt bedömningar 
 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån 2015 års beslutade 

budgetram resp. preliminär budgetram 2016, som angavs i november 2014. Som förtydligande har vi därför 

inom parantes i textavsnitten nedan, angett budgetram 2015 resp. preliminär ram 2016, vilka fakulteternas 

kommentarer och bedömningar därmed bör läsas i relation till. Nedan följer en kort sammanfattning av 

dessa skrivelser.   

 

Humanistisk fakultet: Den preliminära budgetramen för 2016 motsvarar pris- och löneomräkningen. 

Eftersom kostnaderna beräknas öka mer än pris- och löneomräkningen måste fakulteten, liksom vid en 

minskad eller oförändrad budgetram, prioritera avancerad nivå, programkurser och obligatoriska kurser 

inom huvudområden som leder till examen, kurser med många in- och utresande studenter samt kurser med 

externa examensarbeten prioriteras i enlighet med fakultetens och universitetets prioriteringar. En framtida 

neddragning av tilldelningen av helårsstudenter skulle utgöra ett allvarligt hot mot institutionernas planer 

på att fortsätta att utveckla utbudet av och kvaliteten på program och kurser. För en vidare utveckling av den 

avancerade nivån krävs dels att resurser även fortsättningsvis kan föras över från kurser på grundnivån som 

genererar ekonomiska överskott, dels att vi på grundnivå kan utbilda tillräckligt många studenter som 

senare kan rekryteras till utbildningar på avancerad nivå. Ytterligare neddragningar av helårsstudenter 

skulle innebära att utvecklingen av den avancerade nivån bromsas upp. Bilden kompliceras ytterligare av de 

låga ersättningsbeloppen inom utbildningsområdet humaniora som skapar svårigheter att bedriva 

undervisning i annan form än föreläsningar. De låga ersättningsnivåerna kombinerat med att antalet platser 

måste begränsas hindrar samverkan, praktik och digital humaniora, vilket blir mer och mer ett krav från 

våra studenter. 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet: Den samhällsvetenskapliga fakulteten har trots stora neddragningar de 

senaste åren bibehållit ett brett utbud av kurser och program. I dagsläget erbjuder fakulteten 1 144 

nybörjarplatser till 27 kandidat/yrkesprogram samt ca 200 nybörjarplatser till 16 program på 

magister/masternivå. Söktrycket till fakultetens utbildningsprogram är fortsatt högt, med ett genomsnittligt 

söktryck med 3,6 förstahandssökande per plats med en toppnotering på 17,3 för psykologprogrammet med 
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idrottsinriktning. Ännu tyder inget på att efterfrågan kommer att minska de närmaste åren på fakultetens 

utbildningar. En oförändrad ram (år 2015: 338,4 mnkr) skulle betyda ett ”status quo” läge. En förstärkning 

av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik som 

regeringen tänker sig föreslå i kommande budgetproposition välkomnas varmt. Urholkningen av resurserna 

de senaste åren varit stora till följd av ökade lönekostnader, lokalkostnader och universitetsgemensamma 

kostnader samt inte minst en låg indexuppräkning. Någonting som också vore mycket positivt är ett tillskott 

på nya utbildningsplatser (ca 100‒200 HST). Dessa platser skulle möjliggöra nya satsningar framförallt på 

kurser/program på avancerad nivå men också innebära möjligheter att utveckla nya utbildningar även på 

grundnivå. I dagsläget kan fakulteten endast åstadkomma detta genom omfördelningar och neddragningar, 

vilket också gjorts de senaste åren. 

 

Medicinsk fakultet: Den preliminära budgetramen för år 2016 (410 mnkr) är ca 11,7 mnkr högre än 

budgetramen för år 2015, vilket är en ökning med ca 2,9 procent, jämfört med år 2015. Beaktat reglerade 

utbyggnader av program samt indexökning av prislappar innebär detta att fakulteten preliminärt kommer 

att behöva göra neddragningar av HST inom andra utbildningar motsvarande ca 4,7 mnkr för att inte 

överskrida preliminär grundram för år 2016. Det är högst troligt att samma effekt som vi sett tidigare år med 

stora svårigheter att ge ett tillfredsställande utbud av fristående kurser kommer att upprepas, d.v.s. att 

ramen kommer att fyllas av utbildningsprogrammen. Ett arbete med att se över grundutbildningsutbudet 

pågår. Fakulteten uppvisar år 2014 ett underskott med 8,9 mnkr inom anslagsfinansierad grundutbildning, 

vilket huvudsakligen kan hänföras till läkarutbildningen på fyra orter. Den genomsnittliga årliga 

kostnadsökningen inom anslagsfinansierade verksamheter vad gäller löne-, lokal- och driftskostnader har 

legat på ca 2,2 procent mellan åren 2011-2014. Med utgångspunkt från bokslutet 2014 innebär det att 

kostnader för lön, lokaler och drift kommer att öka med ca 19 mnkr mellan åren 2014-2016. Den preliminära 

ramen för 2016 medför att anslagen ökar med 13,1 mnkr för samma period. Fakulteten kommer således att 

behöva göra besparingar inom grundutbildning motsvarande ca 15 mnkr för att uppnå en budget i balans år 

2016. Om budgetramen för 2016 lämnas oförändrad jämfört med 2015 blir behovet av besparingar, och 

konsekvens på utbildningsutbud/-innehåll, ännu större. 

 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Preliminära ramar för grundutbildningen (år 2016: 296,8 mnkr) 

visar att teknisk naturvetenskaplig fakultet för 2016 erhåller en anslagsökning om cirka 3 procent av 

budgetramen för 2016 jmf med 2015 vilket delvis kompenserar den stora minskningen av 

grundutbildningsramarna vi erhöll för 2015 jämfört med 2014. Trots detta kvarstår kravet på fortsatta 

omprioriteringar och nedskärningar även för 2016 och kan förväntas leda till ytterligare övertaligheter utöver 

de ca 10 identifierade i dag på grund av redan fattade beslut om nedläggning/inställande av program. Från 

statsmakterna och i samhällsdebatten betonas nödvändigheten av att utbilda fler ingenjörer och universitetet 

har också erhållit öronmärkta platser för ändamålet. Detta behov avspeglas också lokalt där Umeå kommun 

har framfört tydliga signalerar om den stora framtida bristen på ingenjörer inom IT-sektorn i Umeå. Vi 

efterlyser därför en strategisk diskussion och därmed en strategisk komponent i den framtida 

fördelningsmodellen av GU-anslagen vid sidan av den förbättring den nya mekanistiska modellen ger vid 

handen. 

 

Lärarhögskolan: En planerad marknadsföringskampanj har startat inför 2015 års sökomgång och 

förhoppningen är att det ska ge resultat i söksiffrorna. En fortsatt kampanj, i samarbete med Umeå 

kommun, kommer att sjösättas inför sökomgången 2016. Detta sammantaget med den försiktigt positiva 

trenden i söksiffror de senaste åren, gör att det finns en förhoppning om att lärarutbildningarna kommer att 

öka i omfång. Inför hösten 2015 är den viktigaste förändringen att intaget för ämneslärare med inriktning 

7‒9 nollas, i avvaktan på den departementsutredning som lagts fram gällande sagda utbildning.  
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Prislappar 

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2016 kommer att anges i 

budgetpropositionen för år 2016 som kommer i september månad. Beloppen i tabellen nedan (kronor) är 

därför hämtade från regleringsbrev för år 2015 och uppräknade med angivet index för år 2016 (1,61 procent). 

Tabell 5. Beräknade ersättningsnivåer grundutbildning år 2016. 
 

Utbildningsområde   HST HPR

Brutto Brutto

Hum, sam, jur 29 609 20 095

Natur, teknik 52 586 44 347

Vård 55 906 48 421

Odontologi 46 233 53 855

Medicin 62 473 75 990

Undervisning 33 366 39 296

Verksamhetsförlagd utbildning 43 793 51 575

Övrigt 42 232 34 306

Design 149 015 90 790

Konst 211 551 90 823

Musik 128 558 81 285

Idrott 108 572 50 243  
 

I vårändringsbudgeten för år 2015 anges att regeringen avser avsätta 125 mnkr år 2015 för 

kvalitetsförstärkning av högskoleutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och 

förskollärarutbildningar. För år 2016‒2018 beräknas satsningen uppgå till 250 mnkr per år. Hur dessa 

medel kommer att fördelas har ännu inte meddelats, men sannolikt kan det bli aktuellt med en 

prislappsjustering för de aktuella utbildningsområdena. 

 

Konstnärliga prislappar 

I regleringsbrev för år 2015 framgår följande begränsningar av det antal helårsstudenter (HST) som 

universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. Ingen 

förändring förväntas ske inför år 2016.  
 

 högst 310 HST inom design 

 högst 74 HST inom konst 

 högst 10 HST inom musik 

 

Fördelning av utbildningsområde design år 2016: 
 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2015: 251 HST) 

Lärarhögskolan  37 HST (2015: 37 HST) 

Samhällsvetenskapliga fakulteten  19 HST (2015: 19 HST) 

Humanistiska fakulteten  3 HST (2015: 3 HST)  
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Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2016 har justerats enligt 

budgetpropositionen för år 2016, se tabellen nedan. I beloppen (per HST) för 

humanistiskt/samhällsvetenskapligt/juridiskt utbildningsområde, utbildningsområdet undervisning, samt 

utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning ingår kvalitetsförstärkning med 1 230 kronor (hum, sam, 

jur), 4 145 kronor (undervisning), respektive 9 367 kronor (verksamhetsförlagd utbildning) i enlighet med 

regeringens budgetproposition inför år 2016. 

 

Tabell 5. Ersättningsnivåer grundutbildning år 2016. 

 

Utbildningsområde   HST HPR

Brutto Brutto

Hum, sam, jur 30 843 20 098

Natur, teknik 52 593 44 352

Vård 55 913 48 427

Odontologi 46 238 53 862

Medicin 62 481 75 999

Undervisning 37 515 39 301

Verksamhetsförlagd utbildning 53 165 51 582

Övrigt 42 237 34 310

Design 149 034 90 801

Konst 211 578 90 834

Musik 128 575 81 295

Idrott 108 586 50 249  
 

Kvalitetsbaserad resurstilldelning 

I riket har totalt 95 mnkr år 2013, 195 mnkr år 2014, samt 298 mnkr år 2015 avsatts till resurstilldelning 

utifrån kvalitet, baserat på resultaten av Universitetskanslersämbetets (UK-ämbetet) kvalitetsutvärderingar. 

Medel fördelas till utbildningar som erhållit omdömet ”Mycket hög kvalitet”, samt utifrån antalet examine-

rade studenter och utbildningens längd. Umeå universitet erhöll år 2015 totalt 20,9 mnkr i anslag för 

kvalitetsbaserad resurstilldelning, vilket motsvarar 7,0 procent av tilldelade medel i riket.  

 

Ett nytt system för kvalitetssäkring av utbildning har utifrån regeringens uppdrag utarbetats av professor 

Harriet Wallberg-Henriksson. Förslaget är på remiss till lärosäten, bl.a. Umeå universitet. I förslaget 

framgår att det inte kommer att knytas något resurstillskott till lärosätena utifrån kvalitetssäkringssystemet. 

Det är i dagsläget osäkert hur befintligt anslag kommer att hanteras av regeringen och mot bakgrund av 

denna osäkerhet budgeteras inte något anslag år 2016.  

Tabell 6. Kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2016. 
 

Fakultetsnämnd/Lärarhögskolan/UmU-gem. Budget 2016 Budget 2015

Hum fak 913

Sam fak 2 644

Med fak 6 353

Tek-nat fak 7 837

Lärarhögskolan 0

UmU-gem 3 132

Summa 0 20 879  
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Budget 2015 +

DECENTRALISERAD UTBILDNING index 2016

tkr tkr tkr %

Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST) 11 594 11 410 184 1,6%

Användning av anslag

Utbetalning av HST/HPR 6 207 6 109 98 1,6%
Merkostnader/utvecklingskostnader (del av) 3 108 3 510 -401 -11,4%

Bibliotek 2 279 2 242 36 1,6%

Summa användning av anslag 11 594 11 861 -267 -2,3%

Nyttjande av tidigare års anslag 0 451

Jmf med år 2015

Förändring

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I budgetpropositionen för år 2016 ingick inte kvalitetsbaserad resurstilldelning avseende grundutbildning. 

Dessa medel kommer i likhet med tidigare år att fördelas i regleringsbreven för år 2016. 

 
Decentraliserad utbildning 

För år 2016 disponerar Umeå universitet 11 594 tkr inom ramen för detta särskilda åtagande, därutöver finns 

tidigare ej utnyttjade medel som uppgick till 80 tkr per 2014-12-31. För år 2016 fördelas resurser för 

decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, Lycksele (ÖLS) enligt tabellen nedan: 

Tabell 7. Beräknad budget för decentraliserad utbildning år 2016. 

 

 

 

Från och med år 2016 finns inget anslag från tidigare år att nyttja.  

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 
Enligt budgetpropositionen inför år 2016 disponerar Umeå universitet 11 560 tkr inom ramen för detta 

särskilda åtagande. Detta är en minskning med -34 tkr jämfört med universitetsstyrelsens beslut i juni år 

2015. För år 2016 fördelas resurser för decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, Lycksele (ÖLS) 

enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 7. Budget för decentraliserad utbildning år 2016. 

 

Budget

DECENTRALISERAD UTBILDNING 2016

tkr tkr tkr %

Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST) 11 560 11 410 150 1,3%

Användning av anslag

Utbetalning av HST/HPR 6 207 6 109 98 1,6%
Merkostnader/utvecklingskostnader (del av) 3 074 3 510 -436 -12,4%

Bibliotek 2 279 2 242 36 1,6%

Summa användning av anslag 11 560 11 861 -301 -2,5%

Nyttjande av tidigare års anslag 0 451

Jmf med år 2015

Förändring

 
 
Miljövetenskap i Kiruna 

För utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna erhåller universitetet 7 032 tkr år 2016 (6 921 tkr år 2015). 

Dessa medel hanteras av universitetsgemensam nivå enligt rektors beslut år 2011.  
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Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

Gällande tidigare särskilda medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna, har dessa fr.o.m. år 

2016 överförts från anslaget för särskilda medel till grundanslaget för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå. 
 

Bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet 

För år 2016 erhåller Umeå universitet ett bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet med totalt 2 452 tkr 

(2 413 tkr år 2015), varav 478 tkr avser lektorat i Samiska och 1 974 tkr Bildmuséet. Dessa medel fördelas till 

humanistisk fakultet.  

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

Enligt budgetpropositionen inför år 2016 erhåller Umeå universitet 2 442 tkr i bidrag till lektorat i Samiska 

och Bildmuséet, d.v.s. en minskning med -10 tkr jämfört med universitetsstyrelsens beslut i juni år 2015. 476 

tkr avser lektorat i samiska och 1 966 tkr Bildmuséet, samtliga medel fördelas till humanistisk fakultet. 

 
Lärarutbildning i minoritetsspråk - samiska 

För år 2016 erhåller Umeå universitet 2 089 tkr till lärarutbildning i minoritetsspråket samiska (2 056 tkr år 

2015). Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan.  

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

Enligt budgetpropositionen inför år 2016 erhåller Umeå universitet 4 105 tkr till lärarutbildning i 

minoritetsspråken samiska och meänkieli. Ökningen jämfört med universitetsstyrelsens beslut i juni år 2015 

(+2 016 tkr) beror på regeringens bedömning att uppbyggnaden och utvecklingen av ämneslärarutbildning i 

meänkieli bör flyttas från Stockholms universitet till Umeå universitet. Detta innebär att Umeå universitet 

får i uppdrag att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i både samiska och meänkieli. 2 084 tkr avser 

samiska och 2 021 tkr avser meänkieli, samtliga medel fördelas till Lärarhögskolan. 

2.3.5 Språkstöd 
 

Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken 

finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2016 avsätts 7 912 tkr till 

språkstöd (7 800 tkr år 2015) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar 

fakulteter och Lärarhögskolan. En garantinivå för samiska infördes fr.o.m. år 2014 och framåt. Budgeterat 

belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. Fr.o.m. år 

2008 och fortsatt framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter.  

2.3.6 Idrottshögskolan 
 

Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 2 982 tkr till Idrottshögskolan år 2016 (2 940 tkr år 2015). 

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

2.3.7 Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet 
 

Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att 

kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är 

särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, 

eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar.  

 



 
21 
 

Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2016 betala totalt 1 086 tkr avseende 

praktikkurser, varav 816 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 270 tkr till humanistisk fakultet. 

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera 

med egna medel år 2016, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt.  
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2.4  Forskning och utbildning på forskarnivå 

 
Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och 

universitetsforskning (prop. 2015/16:1), har budgetramar för grundutbildning, forskning och utbildning på 

forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner justerats. Dessa justeringar återfinns i separata 

gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt.  

 

Universitetsstyrelsen beslutade den 4 juni år 2015 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå 

universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017‒2018, samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av 

eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition inför år 2016. Rektor fastställde justerade 

budgetramar 2015-10-13 (Dnr FS 1.3.2-685-15). 

 

I regleringsbrev för år 2016 kan riksdagen komma att besluta om förändringar jämfört med regeringens 

budgetproposition inför år 2016. Eventuella förändringar innebär att rektor kommer att besluta om 

förändringar av budget år 2016.  

2.4.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och 

utbildning på forskarnivå 

 

I enlighet med 2015 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för år 2015 förändras anslaget 

för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan, observera att det finns osäkerheter.  

 Anslaget minskar med -3,6 mnkr år 2016 mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra med 

finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen.  

 Forskningsanslaget ökar med index av hela anslaget med 1,61 procent eller +16,9 mnkr år 2016.  

 För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i form 

av tryggare finansiering och anställningar, föreslog regeringen i propositionen Forskning och 

innovation att anslagen ökas med ytterligare 300 mnkr år 2016. I budgetpropositionen för 2015 

anges att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för riket beräknas öka med 300 mnkr 

år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016. I 

tabell 8 ingår dessa preliminära justeringar år 2016 (ökning med uppskattningsvis 18 mnkr).  

Umeå universitets preliminära budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå år 2016 är totalt 

1 078,4 mnkr, en ökning med 31,3 mnkr eller +3,0 procent jämfört med år 2015. 
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2.4.2 Fakulteternas kommentarer samt bedömningar 
 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån 2015 års beslutad 

budgetram, vilka angavs i januari 2015. Som förtydligande har vi därför inom parantes i textavsnitten nedan, 

angett budgetram 2015, vilka fakulteternas kommentarer och bedömningar därmed bör läsas i relation till. 

Nedan följer en kort sammanfattning av dessa skrivelser.  

 

Humanistisk fakultet: Den preliminära budgetramen för 2016 överstiger den förväntade 

kostnadsökningen något. Det innebär att fakulteten i bästa fall kan göra en satsning på något av våra 

prioriterade områden, som exempelvis är att rekrytera ett antal biträdande universitetslektorer alternativt 

universitetslektorer med minst 50 procent forskning i anställningen, att utöka andelen forskning för de 

professorer som i dag bara har 20 procent forskning, att docentmeritera för att stärka 

handledarkompetensen i vissa forskningsämnen och att knyta gästprofessorer till fakulteten. Vad medlen 

räcker till avgörs till stor del av hur det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader och 

medfinansieringen av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för vissa externa projekt utvecklas.  

 

Samhällsvetenskaplig fakultet: Fakultetsnämnden har år 2013 förändrat fakultetens professorsresurs så 

att alla professorer inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har mellan 40‒60 procents finansiering från 

forskningsanslaget (163,0 mnkr). Fakulteten kommer att fortsätta arbetet med att förverkliga 

målen/strategierna i enlighet med verksamhetsplanen och Vision 2020. Bl.a. kommer en sabbatstermin för 

professorer att införas för att förstärka professorernas möjlighet till forskning. Denna satsning planeras 

starta år 2016 under förutsättning att erforderliga resurser ges. En mindre förändring av fakultetens 

resursfördelningsmodell till institutionerna planeras inför år 2016. Denna förändring handlar i huvudsak om 

att till viss del anpassa medelstilldelningen avseende publicering till samma modell som staten använder vid 

fördelning. 

 

Medicinsk fakultet: Den preliminära budgetramen för år 2016 är 14,1 mnkr högre än budgetramen för år 

2015 (år 2016: 283,1 mnkr). Satsningen i enlighet med kontrakten fortsätter och målet är att utlysa nya 

forskarassistentanställningar med resurspaket och även biträdande lektorat kombinerade med klinisk 

tjänstgöring i 4‒9 år utifrån institutionernas kompetensförsörjningsplaner. Fakulteten har beslutat om en 

fortsatt satsning på forskaraspirant-programmet, som varit mycket framgångsrikt och där nu sex studenter 

från programmet påbörjat forskarutbildning och för 2015 har ytterligare tre doktorandstöd utlysts av 

fakulteten. Fakulteten kommer att se över samtliga sökbara forskningsstöd och utvärdera nuvarande stöd till 

samfinansiering av doktorander. Strategiska satsningar på centrumbildningar kommer att fortsatt vara 

prioriterat. Kostnaderna för satsningar på nationell infrastruktur i samverkan med våra centrumbildningar, 

övriga fakulteter och UmU centralt är svårbedömda. Det är viktigt att vi medverkar i och även leder 

nationella infrastrukturer. De stora kraven på medfinansiering (upp till 50 %) som t.ex. VR förutsätter gör 

att detta är en utmaning. Därför är det mycket viktigt att så tidigt som möjligt under budgetarbetet få till 

stånd en övergripande samordning med UmU centralt och övriga fakulteter om medfinansiering av 

infrastrukturansökningar. För 2016 års budget gäller det t.ex. de ansökningar som lämnats in till VR nu i 

maj. En mycket viktig fråga inom infrastrukturområdet är speciallaboratoriet UCCB. Från universitetets 

ledning har uttalats att UCCB kommer att bli en universitetsgemensam anläggning, vilket, när det sker, 

kommer att få en stor påverkan på fakultetens budget. Det är viktigt att vi kan fortsätta med utlysningar av 

medeldyr utrustning då det sedan några år inte längre går att söka medel för detta hos forskningsråden. 

Många av satsningarna i forskningskontrakten kommer inte att gå att genomföra med en oförändrad 

budgetram.  

 



 
24 
 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: De största posterna i forskningsanslaget är fakultetsfinansierad 

forskningstid (FFT), studiestöd (doktorandtjänster) och lokaler. Vi ser ett ökat behov av strategiskt utrymme 

på institutionerna, då externa bidragsgivare i allt högre utsträckning kräver motfinansiering, inte bara av 

gemensamma påslag, lokaler och delfinansiering av apparatur och doktorander, men även att vissa inta 

betalar full LKP. Detta gör att prefekter ibland tvingas neka att godkänna vissa ansökningar, vilket i 

slutänden kan resultera i minskade externa bidrag. Vissa institutioner försöker frigöra anslagsmedel genom 

att säga upp lokaler. För att öka andelen fria resurser på institutionerna utreds nu konsekvenser av att ta 

bort öronmärkning av studiestödspotten. Institutionerna ser att lönekostnaderna för doktoranderna ökar i 

extrem takt och ser svårigheter att finansiera sådana med externa medel i någon högre utsträckning. Detta 

kan resultera i avsevärt lägre antagningsfrekvens av doktorander och andra konsekvenser då doktoranderna 

ju står för en stor del av forskningsaktiviteten i de laborativa ämnena. När det gäller framtida föryngring av 

lärarpersonalen har fakulteten ambition att fortsätta avsätta medel till meriteringstjänster samt startbidrag 

för dessa. Med de försämrade förutsättningarna kan detta bli svårt. 

 

Lärarhögskolan: Den löpande forskningsramen (d.v.s. Lärarhögskolans ordinarie forskningsbudget) för 

2016 kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig till 2019. De medel som 

frigörs inom ramen används tillsammans med en planerad förstärkning av ramen på 5 mnkr/år till en, i 

samråd med universitetsledningen, planerad ny forskningssatsning 2016–ca 2020. Den specifika 

inriktningen på satsningen är under utarbetning, bl.a. via en pågående extern utvärdering. De övriga 

huvudposterna är liksom tidigare Utlysning forskningstid (höjs från 7 till 10 mnkr) och Forskarskola (15 

mnkr). Eftersom forsknings- och kompetenssatsningen 2009‒2016 fasas ut så skulle en oförändrad 

budgetram innebära en väsentlig total reduktion av Umeå universitets satsning på utbildningsvetenskaplig 

forskning och forskarutbildning, i ett läge då verksamheten i stort fortfarande är underfinansierad och under 

uppbyggnad. 

2.4.3 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning 

på forskarnivå 
 

Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 (dnr UmU 200-795-12) om en kvalitetsfrämjande 

fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet är att främja kvalitet 

genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för 

etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och 

forskningens infrastruktur. Det nya systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning utgör en integrerad del av 

arbetet utifrån Verksamhetsplanen 2013–2015, där visionen och de långsiktiga målen för Umeå universitet 

utgör utgångspunkten. 

 

Den nya fördelningsmodellen består av två distinkt olika delar: 

 

1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa 

medel) och som utgör samma modell som den staten använder vid fördelning av 20 procent av 

medelstilldelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Rektor 

fastställde våren 2013 modellen. Inför år 2016 har värden för Externa medel uppdaterats med 

aktuella uppgifter (år 2012‒2014 ingår). När det gäller Bibliometri har uppgifter utifrån 

Vetenskapsrådets beräkning inför år 2015 använts.  

 

2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt är ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt 

goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och 

rektor för Lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. Under år 2015 pågår extern 

utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre del av 

anslaget fördelas med början år 2016, rektor beslutar om fördelning.  
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2.4.4 Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå 
 

I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2016. I det fall 

regeringens budgetproposition år 2016 innehåller förändrat anslag avseende år 2016 för Umeå universitet, 

beslutar rektor om hur detta tillskott alternativt avdrag ska fördelas.  

Tabell 8. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2016 samt preliminära budgetramar år 2017‒2018.  
 

Budget Index+eff. Avdrag, Kval FO Budget Differens Preliminär Preliminär

2016 övriga just. 2016 2015 ram 2017 ram 2018

tkr tkr tkr inkl. just. tkr tkr tkr tkr

Humanistiska fakulteten 94 528 1 316 0 1 955 91 257 3 271 95 662 97 126

Samhällsvetenskapliga fakulteten 172 171 2 371 386 5 042 164 372 7 799 174 237 176 903

Medicinska fakulteten 291 472 4 000 4 528 5 580 277 363 14 109 294 970 299 483

Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten 283 964 4 030 -4 915 5 423 279 426 4 538 287 372 291 769

Lärarhögskolan 46 662 592 5 000 0 41 070 5 592 47 222 47 944

Strategiska forskningsområden (SFO) 61 545 875 0 0 60 670 875 62 283 63 236

UmU-gemensamma satsningar 

FO/FOU
*

71 322 103 -32 952 0 104 171 -32 849 69 091 52 105

Forskningsinfrastruktur 40 051 0 11 271 0 28 780 11 271 40 051 40 051

Fördelas till fakulteter och till UmU-

gemensamma satsningar (bl.a. 

forskningsinfrastruktur där viss ökning 

finns redan ovan) ** 16 681 0 16 681 0 0 16 681 20 449 39 418

Summa 1 078 396 13 287 0 18 000 1 047 109 31 287 1 091 337 1 108 034

FÖRDELNING AV ANSLAG

 

* = I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Starka miljöer 
(t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova 
Holding AB.  
**= De belopp som anges på raden ska jämföras med år 2014 för respektive år, d.v.s. beloppen för varje år kan inte 
summeras. 

 

Budgetramarna i tabellen ovan kan komma att justeras efter dialog mellan rektor och fakultetsledningar, 

mot bakgrund av den diskussion som pågår avseende vilken forskningsinfrastruktur som definieras som 

särskilt prioriterad inom universitetet. Detta sker i så fall i rektors beslut i slutet på september/början på 

oktober utifrån budgetproposition år 2016.  

 

I de preliminära budgetramarna för år 2017–2018 ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och 

helårsprestationer och ramar höjs med +1,20 procent år 2017 resp. ytterligare +1,53 procent år 2018, enligt 

vad som preliminärt har aviserats från regeringen. De preliminära ramarna år 2017 respektive 2018 

innehåller endast dessa indexjusteringar, i övrigt sker ingen förändring av beräknad totalram år 2017 resp. 

2018.  
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Förändringar år 2016 

 Index + effektivisering: År 2016 indexregleras posterna till fakulteterna/Lärarhögskolan, samt 

några ytterligare poster, bland annat strategiska forskningsområden (SFO). Den statliga pris- och 

löneomräkningen är 1,61 procent år 2016. Anslaget minskar med -3,6 mnkr år 2016 mot bakgrund av 

att bl.a. detta anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen, 

denna effektivisering sker genom en reducering i samma kolumn som index. 

 Avdrag, övriga justeringar: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarsko-

lan ytterligare medel år 2016 motsvarande +4,7 mnkr. Starka miljöer avgår år 2016 (-26,3 mnkr).  

Inför år 2016 behöver ytterligare medel riktas till infrastruktur samt att ytterligare medel fördelas till 

fakulteter och till UmU-gemensamma satsningar, dessa justeringar ingår i tabell 8. på föregående 

sida. Mot bakgrund av detta överförs fr.o.m. 2016 kostnadsansvaret för att finansiera vissa beslutade 

och planerade satsningar på individuella forskare till fakulteter samtidigt som anslag för UmU-

gemensamma satsningar reduceras. Detta innebär att kostnadsansvar överförs år 2016 till 

humanistisk fakultet med 1,0 mnkr, till medicinsk fakultet med 1,5 mnkr och till teknisk-

naturvetenskaplig fakultet med 9,0 mnkr. I rektors detaljbudget år 2016 kommer detta 

kostnadsansvar att preciseras ytterligare.   

Från teknisk-naturvetenskaplig fakultet överförs 4,5 mnkr avseende bioteknikmedel till medicinsk 

fakultet samt 0,4 mnkr avseende IT-medel till samhällsvetenskaplig fakultet. Tidigare år har dessa 

medel avseende bioteknik samt IT överförts från teknisk-naturvetenskaplig fakultet under löpande år 

och inför år 2016 fördelas dessa medel direkt till berörd fakultet.  

Medel för Forskningsinfrastruktur behöver ökas med 11,3 mnkr år 2016 i syfte att finansiera befintliga 

och planerade beslut, bl.a. medfinansiering av Wallenbergstiftelsens bidrag till molekylärmedicinskt 

centrum. Bakgrunden är bl.a. att Vetenskapsrådet minskar sin finansieringsandel av infrastruktur 

samt att det är prioriterat att universitetet satsar på att utveckla och bibehålla den infrastruktur som 

är viktig för vår konkurrenskraft.  

Lärarhögskolans anslag ökas med 5,0 mnkr mot bakgrund av att delar av forskningssatsningen med 

150 mnkr fasas ut år 2015 och framåt samt att utbildningsvetenskap är ett viktigt område att 

prioritera.  

Totalt 16,7 mnkr reserveras år 2016 för att fördelas till fakulteter utifrån utvärdering av 

forskningskontrakt/VP samt till UmU-gemensamma satsningar, rektor beslutar om fördelning av 

dessa medel i november‒december 2015.  

 Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO inkl. justering: I budgetposten ingår fördelning av 

Umeå universitets uppskattade andel (18 mnkr) av de 300 mnkr som regeringen avser att fördela till 

lärosätena år 2016, observera att beräkningen innehåller osäkerhet. Dessa medel fördelas utifrån 

mekanistiska kriterier, se punkt 1 i avsnitt 2.4.3.  

De tidigare ökade anslagen till fakulteterna år 2014‒2015, motsvarande 28,1 mnkr, har omfördelats år 

2016 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån 

kvalitetsindikatorn och externa medel. Framförallt humanistisk fakultet men även medicinsk fakultet 

har utvecklats bättre än övriga fakulteter inför år 2016 när det gäller externa medel och erhåller något 

större del av anslaget år 2016 jämfört med år 2015.  
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 År 2015 pågår en nationell utvärdering av Strategiska forskningsområden (SFO) och enligt 

rapport ser utvärderingen bra ut för de projekt där Umeå universitet är huvudsökande. I budget ingår 

antagande att Umeå universitet även för år 2016 erhåller anslagsmedel för de projekt där universitetet 

är huvudsökande, Bio4Energy samt Echochange.  

Övriga kommentarer 

 Ramar i tabell 8 inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler.  

 Ramen för Lärarhögskolan har tidigare år tillförts ytterligare 3,2 mnkr per år finansierade av 

universitetets samlade ränteintäkter. Mot bakgrund av att räntorna är negativa och bedöms vara 

negativa även år 2016, upphör denna finansiering år 2016 (i likhet med den del av 

universitetsgemensamma funktioner där samma finansieringsmodell också upphör fr.o.m. år 2016). I 

det fall räntenivån bedöms ligga över +0,9 procent för år 2017, 2018 eller kommande år, ska modellen 

med att tillföra Lärarhögskolan ram från ränteintäkter upp till maximalt 3,2 mnkr införas igen. I det 

fall räntenivån bedöms ligga över +0,6 procent för år 2017, 2018 eller kommande år, ska modellen 

med att tillföra Lärarhögskolans ram från ränteintäkter avseende delfinansiering av 3,2 mnkr införas.  

 Medel för forskning inom ALF respektive TUA, där universitetet transfererar medel till Västerbottens 

läns landsting ingår inte i angivna belopp för forskning.  

 Medel motsvarande tre kurser för forskarhandledare, år 2016 0,94 mnkr (0,93 mnkr år 2015), 

ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren.  

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) är Umeå universitets anslag år 2016 för 

forskning och utbildning på forskarnivå 12,2 mnkr lägre än i budget 2016 som universitetsstyrelsen 

fastställde 4 juni 2015. Orsaken till denna differens är att ökning av forskningsanslag motsvarande 300 mnkr 

fördelas baserat på de principer som redovisades i nu gällande forsknings- och innovationsproposition, men 

för att stärka forskningen vid alla lärosäten föreslår regeringen att alla lärosäten som ingår i 

resursfördelningsmodellen garanteras minst 5 miljoner kronor i ökade anslag till forskning och 

forskarutbildning när resultatet av omfördelning och fördelning av nya medel slås samman. För att särskilt 

stärka högskolorna och de nya universiteten (Linné- och Mittuniversitetet samt Karlstads och Örebro 

universitet) har regeringen i sitt förslag delat in de berörda lärosätena i tre grupper. Högskolegruppen och 

gruppen med nya universitet tilldelas 90 miljoner kronor vardera. 100 miljoner kronor har tilldelats gruppen 

med övriga universitet. Umeå universitet tilldelas 5,0 mnkr (1,7 procent) av de 300 mnkr som fördelas till 

samtliga universitet och högskolor, vilket är betydligt lägre än tidigare beräknat. I beslutad budget år 2016 

var bedömningen att universitetet skulle erhålla ca 18 mnkr, men att det fanns osäkerhet i bedömningen. 
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Tabell 8. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2016 samt preliminära budgetramar år 2017‒2018. 

  

Budget Index+eff. Avdrag, Kval FO Budget Differens Preliminär Preliminär

2016 övriga just. år 2016 2015 ram 2017 ram 2018

tkr tkr tkr inkl. just. tkr tkr tkr tkr

Humanistiska fakulteten 93 346 1 397 0 691 91 257 2 089 94 114 95 288

Samhällsvetenskapliga fakulteten 168 626 2 517 386 1 350 164 372 4 253 170 014 172 134

Medicinska fakulteten 287 710 4 247 4 528 1 571 277 363 10 347 290 079 293 695

Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten 280 178 4 279 -4 915 1 388 279 426 752 282 486 286 007

Lärarhögskolan 46 699 629 5 000 0 41 070 5 629 47 083 47 670

Strategiska forskningsområden (SFO) 61 599 929 0 0 60 670 929 62 106 62 880

UmU-gemensamma satsningar 

FO/FOU
*

71 328 109 -32 952 0 104 171 -32 843 69 070 52 045

Forskningsinfrastruktur 40 051 0 11 271 0 28 780 11 271 40 051 40 051

Fördelas till fakulteter och till 

UmU-gemensamma satsningar (bl.a. 

forskningsinfrastruktur där viss ökning 

finns redan ovan) ** 16 681 0 16 681 0 0 16 681 19 993 38 628

Summa 1 066 217 14 108 0 5 000 1 047 109 19 108 1 074 998 1 088 398

FÖRDELNING AV ANSLAG

 
 

* = I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Starka miljöer 

(t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova 

Holding AB.  

 

**= De belopp som anges på raden ska jämföras med år 2014 för respektive år, d.v.s. beloppen för varje år kan inte 

summeras. 

 

Minskningen har påverkat kolumnen ”Kval FO år 2016 inkl. just” utifrån universitetsstyrelsens tidigare 

beslut att de tillskott som universitetet erhåller ska fördelas till fakulteterna utifrån mekanistisk modell, 

d.v.s. bibliometri och externa medel.   

 

Förändringar jämfört med universitetsstyrelsens beslutade budget i juni år 2015:  

 

Humanistisk fakultet:   - 1,1 mnkr 

Samhällsvetenskaplig fakultet:  - 3,5 mnkr 

Medicinsk fakultet:   - 3,8 mnkr 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:  -3,8 mnkr 

 

I de preliminära budgetramarna för år 2017–2018 ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och 

helårsprestationer och ramar höjs med index motsvarande +0,8 procent år 2017 resp. ytterligare +1,2 

procent år 2018, enligt vad som preliminärt har aviserats från regeringen. 
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2.5  Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård,  

 samt lokalkostnadspåslag 

 
Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och 

universitetsforskning (prop. 2015/16:1), har budgetramar för grundutbildning, forskning och utbildning på 

forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner justerats. Dessa justeringar återfinns i separata 

gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt.  

 

Universitetsstyrelsen beslutade den 4 juni år 2015 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå 

universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017‒2018, samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av 

eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition inför år 2016. Rektor fastställde justerade 

budgetramar 2015-10-13 (Dnr FS 1.3.2-685-15).  

 

I regleringsbrev för år 2016 kan riksdagen komma att besluta om förändringar jämfört med regeringens 

budgetproposition inför år 2016. Eventuella förändringar innebär att rektor kommer att besluta om 

förändringar av budget år 2016. 

2.5.1 Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner 
 

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i universitetsbiblioteket och universitetsgemen-

samma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. 

universitetsbiblioteket ingår 12 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, 

Kommunikationsenhet, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, 

företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budgetramarna anger den 

totala resursen för den anslagsfinansierade verksamheten. Ansvarig för respektive del ska arbeta utifrån 

nedanstående anvisningar och bedriva en bra och effektiv stödverksamhet inom dessa ramar.  

Tabell 9. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2016 samt preliminära ramar 2017-2018 (exkl. 
lokaler och lokalvård). Finansieras genom fördelning på nämnder m.fl.  
 

Budget Preliminär Preliminär 

UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 2016 ram 2017 ram 2018

tkr tkr tkr % tkr tkr

 -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) 61 569 60 703 865 1,4% 62 937 64 517

 -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB 272 833 266 633 6 200 2,3% 278 894 285 899

Summa 334 402 327 337 7 065 2,2% 341 830 350 416

Jmf med 2015

Förändring

 

Ökningen motsvarande 7,1 mnkr år 2016 beror på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner, 

avseende både anslag forskning/utbildning på forskarnivå, externa medel och även grundutbildning, ökar 

inför år 2016. Av ökningen med 7,1 mnkr motsvarar 5,3 mnkr index med 1,61 procent år 2016 (statligt 

indexreglering 2016) och ett effektiviseringsavdrag sker med -0,6 mnkr. Bakgrunden till det är att även 

anslagen för grundutbildning och forskning/utbildning har motsvarande effektiviseringsavdrag eftersom 

bl.a. dessa anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen. 

  

Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ska i april år 

2016 redovisa till rektor vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom 

anslagsförändringar.  
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Sedan många år tillbaka finansieras 8,1 mnkr per år av universitetsgemensamma funktioner av universitetets 

samlade ränteintäkter. I dagsläget är ränteläget negativt (-0,25 %), d.v.s. Umeå universitet får betala för att 

ha sin likviditet på Riksgäldskontoret. För att klara nuvarande finansieringsmodell krävs att räntenivån är 

minst +0,9 procent. Utifrån Riksbankens beslut och de signaler som finns angående räntan är det osannolikt 

att räntenivån kommer att vara över 0,9 procent år 2016. Den nuvarande modellen där 8,1 mnkr av kostnad 

för universitetsgemensamma kostnader finansieras av ränteintäkter upphör för budgetåret 2016. I det fall 

räntenivån bedöms ligga över +0,9 procent för år 2017, 2018 eller kommande år, ska modellen med 

finansiering av universitetsgemensamma kostnader från ränteintäkter upp till maximalt 8,1 mnkr införas 

igen. I det fall räntenivån bedöms ligga över +0,6 procent för år 2017, 2018 eller kommande år, ska modellen 

med att tillföra medel från ränteintäkter avseende delfinansiering av universitetsgemensamma funktioner 

införas. Denna förändring innebär ökade kostnader med 8,1 mnkr för fakulteterna år 2016 jämfört med år 

2015 och tidigare. 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I och med att anslagen för grundutbildning respektive forskning/utbildning på forskarnivå ökar enligt 

budgetpropositionen inför år 2016, ökar även universitetsgemensamma funktioner så att procentsatsen 

10,94 procent bibehålls i enlighet med universitetsstyrelsens beslut. Det innebär att 

universitetsgemensamma funktioner ökar med 0,2 mnkr år 2016 jämfört med tidigare beslutad budget.  

 

Tabell 9. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2016 samt preliminära ramar 2017‒2018 (exkl. 

lokaler och lokalvård). Finansieras genom fördelning på nämnder m.fl.  

 

Budget Preliminär Preliminär 

2016 ram 2017 ram 2018

tkr tkr tkr % tkr tkr

 -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) 61 569 60 703 865 1,4% 62 786 64 224

 -varav universitetsgemensamma funktioner 

exkl. UmUB 
273 039 266 633 6 406 2,4% 278 438 284 814

Summa 334 608 327 337 7 271 2,2% 341 224 349 037

UNIVERSITETSGEMENSAMMA 

FUNKTIONER

Jmf med 2015

Förändring

 
 

Förändringen med +0,2 mnkr år 2016 jämfört med beslutad budget i juni år 2015 fördelas till 

universitetsförvaltningen, bl.a. för insatser för ökad IT-säkerhet.  

 

Universitetsbiblioteket 

Budgetramen för år 2016 är 61,6 mnkr (60,7 mnkr år 2015). Ramjustering med +0,9 mnkr år 2016 består av 

index (+1,0 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,1 mnkr).  

 
Universitetsgemensamma funktioner exkl. Universitetsbiblioteket 

Budgetramen år 2016 är 272,8 mnkr (266,6 mnkr år 2015). Ramjustering med +6,2 mnkr år 2016 består av 

index (+4,3 mnkr), Bildmuséet (+1,2 mnkr), förstärkning universitetsförvaltningen av bl.a. IT-system  

(+1,2 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,5 mnkr). 

 
Universitetsgemensamma funktioner, preliminär ram år 2017‒2018 

I tabell 9 framgår preliminär ram avseende gemensamma funktioner för år 2017‒2018. Beräkningarna utgår 

från prognos avseende anslagstilldelning samt utveckling av externa medel. De preliminära ramarna 

innehåller osäkerheter och exempelvis innebär förändrad anslagstilldelning att justeringar kommer att 

göras.  
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Budget

2016

tkr tkr tkr %

 -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) 42 012 40 713 1 298 3,2%

 -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB 23 420 23 020 400 1,7%

Summa 65 432 63 733 1 699 2,7%

LOKALKOSTNADER, 

UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Jmf med år 2015

Förändring

Budget

2016

tkr tkr tkr %

 -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) 3 509 3 434 75 2,2%

 -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB 2 016 1 901 115 6,0%

Summa 5 525 5 335 190 3,6%

LOKALVÅRD,                  

UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Jmf med år 2015

Förändring

2.5.2 Lokaler, universitetsgemensamma funktioner 
 

För universitetsgemensamma funktioner är budgetramarna för lokaler år 2016 enligt nedan. 

Tabell 10. Budget för universitetsgemensamma funktioners lokaler år 2016 (tkr). 

Differensen mellan år 2016 och 2015 när det gäller gemensamma lokalkostnader beror huvudsakligen på 

ökning av internhyran (+1,59 %), ökat anslag gällande lokalyta för Universitetspedagogik och lärandestöd, 

samt på en mindre ökning av universitetsgemensamma funktioners (exkl. UmUB) lokalyta utifrån beslutad 

anslagsökning år 2015. 

 
2.5.3 Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner 
 

För universitetsgemensamma funktioner är budgetramarna för lokalvård för år 2016 enligt nedan: 

Tabell 11. Budget för universitetsgemensamma funktioners lokalvård år 2016 (tkr). 

 

Ökningen av budget för universitetsgemensamma funktioners kostnader för lokalvård beror på ökning av 

priset för lokalvård (+1,67 %), samt på ökning av anslag gällande Universitetspedagogik och lärandestöd 

respektive Infocenter. Ökningen av budget beror även på ökad lokalyta för Bildmuseet på Konstnärligt 

campus. Priset för lokalvård höjs till 305 kr per kvadratmeter år 2016 (år 2015: 300 kr).  

 

2.5.4 Förvärv, m.m. 
 

Från och med år 2011 ingår förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket (tidskrifter, böcker, databaser m.m.) 

som en universitetsgemensam funktion, men ingår inte i anslag för universitetsgemensamma funktioner 

(avsnitt 2.5.1). Nedan finns budgetram avseende förvärv inklusive vissa personalkostnader.  

Tabell 12. Budgetram för förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket år 2016 (tkr). 
 

Budget

FÖRVÄRV, M.M. 2016 Förändring

tkr tkr tkr %

Universitetsbiblioteket (UmUB) 42 412 36 712 5 700 15,5%

Summa 42 412 36 712 5 700 15,5%

Jmf med år 2015
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Kostnaden för förvärv ökar årligen p.g.a. prisökningar som ofta är höga, under år 2012 t.o.m. år 2015 har 

prisökningarna varit i genomsnitt ca 4 procent per år. År 2014 och 2015 har anslaget för förvärv endast 

räknats upp med den statliga indexregleringen. Under perioden 2011‒2014 har valutakurserna varit 

gynnsamma vilket medfört att ett myndighetskapital med ca 6 mnkr kunnat ackumuleras. Under senare 

delen på år 2014 och år 2015 har den svenska kronan försvagats gentemot dollarn och euron vilket 

tillsammans med prisökning 2015 medfört markant ökade kostnader. Valutakursförändringarna år 2015 

innebär en ökad årskostnad motsvarande +9 procent jämfört med år 2014. År 2015 prognostiseras att större 

delen av myndighetskapitalet kommer att förbrukas. Inför år 2016 prognostiseras prisökningar motsvarande 

samma nivå som tidigare år, d.v.s. +5 procent.  

 

Universitetsbiblioteket gör kontinuerligt utvärdering av de e-resurser som köps in. Utvärderingen baseras 

huvudsakligen på dialog med forskare, användningsstatistik samt på analys av eventuella överlappningar 

mellan olika e-resurser. För tidskrifter analyseras antalet nedladdade artiklar i förhållande till tidskriftens 

pris. Trots dessa analyser är det svårt att genomföra effektiviseringar. Det finns betydande 

samordningsfördelar både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt med att universitetsbiblioteket 

samordnar inköp av förvärv. Mot bakgrund av att det är av väldigt stor betydelse för universitetets forskare 

att ha tillgång till databaser, tidskrifter m.m. ökas budget för förvärv med +5,7 mnkr eller 15,5 procent år 

2016. 
 

2.5.5 Universitetsgemensamma påslag 
 

De fasta beloppen år 2016 fördelas utifrån faktiska kostnader år 2013 och 2014 samt med möjlighet för 

fakulteterna att genomföra justering. De fasta beloppen ska täcka kostnader för gemensamma funktioner 

enligt avsnitt 2.5.1–2.5.4. Påslag för forskning är lägre viktad än för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå, mot bakgrund av att det är mer kostnader för administration av utbildning.  

 

Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av 

stödverksamhetens kostnader. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för 

stödverksamhetens kostnader. Mot bakgrund av detta beslutade rektor år 2010 om kriterier för att 

medfinansiering ska kunna beviljas.  

 

Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllda för att prövning om medfinansiering av universitets-

gemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten omsluta minst 1,0 mnkr 

per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma 

kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive 

institutionspåslag. 

 

1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. 

för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka 

områden. 

2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 

3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma 

kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. 
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Inför år 2016 ska nedanstående anslag/bidrag medfinansieras: 

 

Hel medfinansiering: Styrelsens och rektors strategiska resurs, starka forskningsmiljöer, riktade 

satsningar/styrelsens disposition, forskningsinfrastruktur, karriärbidrag, företagsforskarskolan, kvinnliga 

professorer/gästprofessorer, partnerskap, Baltics donationsstiftelse, Balticgruppen Design AB, 

Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, NIH, Riksbankens Jubileumsfond, Göran Gustafssons Pris, 

Kungliga vetenskapsakademin, utländska statliga forskningsfinansiärer, Västerbottens läns landsting, 

anställningsstöd, samt rese- och konferensbidrag.  

 

Delvis medfinansiering: EU-bidrag och demografiska databasen.  

 

Dessutom tillämpas lägre påslag på uppdragsutbildning eftersom denna verksamhet inte nyttjar 

universitetsgemensamma funktioner såsom antagning, examina, universitetsbibliotek m.m. 

 

Fr.o.m. år 2014 gäller följande förändringar: 

 

1. Kriteriet att projekt/verksamhet ska omsluta minst 1,0 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna 

prövas, har skärpts och gäller samtliga nya projekt fr.o.m. 2014-01-01. 

2. Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar samtliga nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar 

samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. 

2.5.6 Lokalhyra, m.m. 
 

Internhyran för år 2016 är 3 067 kr per kvm och år (3 019 kr/kvm år 2015). Internhyran höjs med 48 kr/kvm 

år 2016 vilket motsvarar 1,59 procent. Höjningen är något lägre än statligt index, och lägre än för åren 2010-

2015. Orsaken till höjningen är främst gjorda och planerade investeringar år 2014–2015, år 2016 minskar 

investeringsnivån. Investeringarna år 2014 uppgick till 66,5 mnkr och prognosen för år 2015 är 77 mnkr. De 

största investeringarna år 2015 avser samlokalisering av TUV i Naturvetarhuset, Sliperiet på Konstnärligt 

campus, interaktiv fokusmiljö MIT samt laserlabb på Fysikinstitutionen. Investeringsnivån år 2016 beräknas 

sjunka till 28 mnkr. De största investeringarna avser interaktiv fokusmiljö KBC och nivåhöjning lärosalar. 

Från och med år 2013 innehåller internhyran samtliga kostnader för trådlöst nät.  

 

Umeå universitet var år 2013 det lärosäte i Sverige som hade den lägsta lokalkostnadsandelen, 9,7 procent 

att jämföra 12,5 procent som genomsnitt för lärosäten i riket. År 2014 är lokalkostnadsandelen fortsatt 9,7 

procent, vilket är lägst andel av samtliga universitet. Även för åren 2010–2012 var Umeå universitet det 

lärosäte i landet som hade lägst andel lokalkostnader i relation till totala kostnader. 

 

Tomma lokaler 

År 2015 var beräkningen att tomma lokaler skulle vara ca 7 540 kvm vägd area och år 2015 är det faktiska 

utfallet 7 234 kvm. År 2016 beräknas tomma lokaler uppgå till ca 5 410 kvm vägd area. Den prognostiserade 

minskningen beror på flertalet stora lokalprojekt som pågår.  

 

Tomma lokaler som inte är intecknade i dessa pågående och planerade lokalprojekt de kommande åren, och 

alltså är tillgängliga för evakuering eller för verksamheter att expandera i, motsvarar 2,10 procent av 

universitetets totala lokalyta år 2016. Motsvarande siffra för år 2015 var 2,07 procent. Detta innebär att 

universitetet idag har en något för liten samlad omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar.  
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Investeringar 

Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2014 motsvarade 4,1 procent av de totala kostnaderna för 

universitet (år 2013: 3,6 procent), ökningen beror till stor del på en engångsavskrivning år 2014. De 

investeringar som redovisas nedan avser investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, 

data- och telenät samt passersystem/larm/bevakning. Samtliga dessa investeringar finansieras inom ramen 

för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte tabellen nedan. 

 

Tabell 13. Investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, data- och telenät samt passersystem/larm/ 

bevakning. 
 

År Summa 

(mnkr) 

Kommentar 

2013 23,2 Renovering Haparanda, Lärmiljö i Samhällsvetarhuset, Energibesparingsprojekt UmUB, 

Sammanträdesrum på plan 8 i Förvaltningshuset m.m. 

2014  66,5 Inredning Sliperiet, ombyggnad/renovering Humanisthuset, ombyggnad Infocenter, m.m. 

2015 (prognos) 77,0 Samlokalisering TUV, ombyggnad Sliperiet, Interaktiv fokusmiljö MIT, laserlabb, m.m. 

2016 (budget) 28,0 Interaktiv fokusmiljö KBC, höjning av lärosalar, trådlöst nät m.m. 

 

Tillämpning av internhyra 

I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att för alla 

lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I enstaka undantagsfall innebär det väldigt negativa 

konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt 

rektors detaljbudget bidrag med totalt 2,1 mnkr år 2016 för att motverka dessa negativa konsekvenser och 

fakulteter ska själv bidra med 0,6 mnkr. 

 

Preliminär internhyra år 2017-2018 

Investeringsnivån prognostiseras till 42 mnkr år 2017. De största investeringarna är Medicinskt biologiskt 

centrum och en satsning på att höja nivån i lärosalarna. År 2018 prognostiseras investeringsnivån till  

28,1 mnkr. De största investeringar är fokusmiljö på universitetssjukhuset och om- och tillbyggnad på 

Universum.  

 

Internhyran för år 2016 blir 3 067 kr per kvm LOA:V och år. En preliminär bedömning har genomförts 

avseende internhyra år 2017‒2018, vilken innehåller betydande osäkerheter. Osäkerheterna avser främst 

debiterbar yta som kan komma att minska t.ex. om lokaler sägs upp, index, eventuella omförhandlade 

hyresavtal, samt osäkerheter om exakt vilka investeringar och lokalförändringar som ska genomföras inkl. 

tidpunkter för dessa investeringar. Den preliminära bedömningen är att internhyran år 2017 blir ca 3 180 kr 

per kvm LOA:V och år samt att internhyran år 2018 blir ca 3 284 kr per kvm LOA:V och år. Det innebär 

internhyresökningar med 113 kr (3,68 % år 2017) respektive 104 kr (3,27 % år 2018).  

 

2.5.7 Lokalvård 
 

Priset för lokalvård höjs till 305 kr per kvadratmeter år 2016 (år 2015: 300 kr). Den procentuella ökningen är 

1,67 procent. Från och med år 2016 kompletteras nuvarande modell med statligt index, även med årlig 

förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, där år 2015 utgör basår.  
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2.5.8 Lönekostnadspåslag (LKP) 
 

På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet görs ett lönekostnadspåslag (LKP). 

Lönekostnadspåslaget innehåller dels lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension samt andra 

avsättningar som särskild löneskatt m.m. 

 

Pensionsavgifter till SPV (Statens Pensionsverk) har åren 2013–2015 ökat med i genomsnitt ca 7 procent per 

år. Prognosen är att ökningen fortsätter år 2016 och även framåt, totalkostnaden var 205 mnkr år 2014. 

Orsaken till ökningen av pensionsavgifter är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar samt 

att andelen personer som går i pension och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 36,3 tkr i 

månadslön år 2015) ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. År 2016 beräknas 77 personer gå i pension 

varav 51 personer (66 %) tjänar över denna gräns. År 2013 var det endast 50 procent av de medarbetare som 

gick i pension som hade en lön överstigande gränsen 7,5 basbelopp. Mot bakgrund av ovanstående höjs 

nivån avseende lönekostnadspåslag med 0,5 procentenheter år 2016.  

 

Regeringens vårproposition år 2015 innehåller förändringar för både de yngre och de äldre åldersgrupperna 

avseende arbetsgivaravgift, särskild löneskatt samt ålderspensionsavgift och nedanstående nivåer bygger på 

vårpropositionen. Vårpropositionen är inte beslutad av riksdagen än, om riksdagens beslut innebär någon 

förändring behöver även nedanstående nivåer justeras. I detta fall delegerar universitetsstyrelsen till rektor 

att besluta om justerade nivåer för berörda åldersgrupper.  

 

I nedanstående tabell anges nivåer avseende lönekostnadspåslag år 2016, eventuellt kommer nivån för 

gruppen födda 1990 och senare att justeras under 2016.  

Tabell 14. Nivåer för lönekostnadspåslag år 2016. 
 

Åldersgrupp År 2016 År 2015 

(enligt universitetsstyrelsens budgetbeslut) 

Personer födda mellan 1989‒1950 50,3 % 49,8 % 

Personer födda 1990 och senare 44,34 % 41,82 %  

Personer födda mellan 1938 och 1949 43,43 % 48,03 % 

Personer födda 1937 och tidigare 11,01 % 16,61 % 

 

Preliminärt lönekostnadspåslag år 2017-2018 

Inför år 2017 är målet att lönekostnadspåslaget ska bibehållas på 2016 års nivå (andra halvåret eftersom 

regeringen planerar för förändringar för de yngre resp. äldre åldersgrupperna under år 2016). Inför år 2018 

kan det bli aktuellt med en ökning av LKP med 0,5 procentenhet utifrån att antalet personer som går i 

pension ökar år 2016‒2018 samt att högre andel av dessa personer har en lön som överstiger gränsen 7,5 

basbelopp.  
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Bilaga 1.  

Sammanställning av fördelade anslag år 2016 efter justeringar enligt budgetproposition 2015/16:1 till fakultetsnämnder, 
Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, samt Universitetsgemensamma funktioner exkl. Universitetsbiblioteket 

 
I tabellen nedan redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2016. Tillkommer gör externa medel till verksamheterna. 

I budgetpropositionen för år 2016 ingick inte kvalitetsbaserad resurstilldelning avseende grundutbildning, dessa medel kommer i likhet med tidigare år att fördelas i regleringsbrev för år 2016, med hänsyn till detta finns dessa medel inte med i nedanstående tabell. 

I budgeten för 2016 finns reserverat 2 mnkr avseende fakultetsöverskridande medel för senare fördelning, då fördelningen inte är fastställd återfinns inte heller dessa medel i nedanstående tabell. 

Enhet: Tkr

Tilldelat 

anslag GU

Kvalitets-

baserad 

resurstill-

delning 

Särskilda 

åtganden 1.)

TOTALT GU Tilldelat 

anslag FO

Övriga 

beslut

TOTALT FO Tilldelat 

anslag

Gemen-

samma 

lokaler

Lokalvård 

gemen-

samma 

lokaler

Förvärv TOTALT 

UGEM 2.)

TOTALT TILLDELAT 

ANSLAG

Humanistisk fakultet 116 466 0 2 442 118 908 93 346 0 93 346 0 0 0 0 0 212 254

Samhällsvetenskaplig fakultet 353 408 0 0 353 408 168 626 0 168 626 0 0 0 0 0 522 034

Medicinsk fakultet 416 610 0 0 416 610 287 710 0 287 710 0 0 0 0 0 704 320

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 292 982 0 0 292 982 280 178 0 280 178 0 0 0 0 0 573 160

Lärarhögskolan 125 988 0 4 105 130 093 46 699 0 46 699 0 0 0 0 0 176 792

Universitetsbiblioteket (UmUB) 0 0 0 0 0 0 0 61 569 42 012 3 509 42 412 149 502 149 502

Universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB 0 0 11 560 11 560 189 659 0 189 659 273 039 23 420 2 016 0 298 475 499 694

Summa 1 305 454 0 18 107 1 323 561 1 066 218 0 1 066 218 334 608 65 432 5 525 42 412 447 977 2 837 756

2.) Medel fördelade til l  universitetsgemensmamma funktioner finansieras via debitering av fasta belopp til l  fakulteter, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH 

AVANCERAD NIVÅ 2016

FORSKNING OCH UTBILDNING 

PÅ FORSKARNIVÅ 2016

UNIVERSITETSGEMENSAMMA       

FUNKTIONER 2016

1.)
 Anslaget får användas för utgifter vid universitetet för särskilda åtaganden, vilka för UmU´s del avser decentraliserad utbildning (Univ.gemensam nivå), bidrag til l  lektorat i  samiska och Bildmuséet (Hum fak), samt 

Lärarutbildning i minoritetsspråk (Lärarhögskolan). 



 

Umeå universitet 

Universitetsstyrelsen 

Rektor 

Dokumenttyp  

Datum 2015-06-16 

Dnr FS 1.3.2-685-15 

 

 
37 
 

  

Rektors detaljbeslut i budget 2016  
Kompletterande beslut av rektor 13 oktober 2015 

utifrån regeringens budgetproposition inför år 2016 
 
Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och 

universitetsforskning (prop. 2015/16:1), har budgetramar för grundutbildning, forskning och utbildning på 

forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner justerats. Även kostnadsfördelningar baserade på 

budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016, samt universitetsgemensamma 

funktioners omfattning, har därmed justerats. Dessa justeringar återfinns i separata gråmarkerade stycken i 

slutet av respektive avsnitt. 

 

Rektor beslutade den 16 juni år 2015 att fastställa detaljbeslut i budget 2016. Rektor fastställde justerat 

detaljbeslut för poster som fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 

2016 samt post som baseras på universitetsgemensamma funktioners omfattning 2015-10-13 (Dnr FS 1.3.2-

685-15).  

 

I regleringsbrev för år 2016 kan riksdagen komma att besluta om förändringar jämfört med regeringens 

budgetproposition inför år 2016. Eventuella förändringar innebär att rektor kommer att besluta om 

förändringar av budget år 2016. 

 
1 Bakgrund 
 

Universitetsstyrelsen beslutade 2015-06-04 att fastställa Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk 

plan 2017–2018. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, 

Lärarhögskolan m.fl. för budgetåret 2016. Om kommande budgetproposition för 2016 ändrar 

förutsättningarna för Umeå universitet har universitetsstyrelsen gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut 

om budget, vilket även kommer att innebära nytt detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, 

m.fl. 
 
 

2 Grundutbildning 
 

2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd 
 

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges: ”I budget för år 2016 avsätts  

7 912 tkr till språkstöd (7 800 tkr år 2015) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet 

fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan.” Det budgeterade beloppet är ökat med 112 tkr (+1,4 procent). 

Från och med år 2014 är en garantinivå införd för samiska. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad 

intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

 

På nästa sida finns fördelning utifrån universitetsstyrelsens beslut. 

 



 

Umeå universitet 

Universitetsstyrelsen 

Rektor 

Dokumenttyp  

Datum 2015-06-16 

Dnr FS 1.3.2-685-15 

 

 
38 
 

Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). 
 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för 

språkstöd år 2016

Hum fak 113 923 8,9% 700

Sam fak 345 863 26,9% 2 126

Med fak 409 978 31,9% 2 521

Tekn-nat fak 296 755 23,1% 1 824

Lärarhögskolan 120 426 9,4% 740

Summa 1 286 945 100,0% 7 912  
 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I budget för år 2016 avsätts 7 912 tkr till språkstöd (7 800 tkr år 2015), finansiering sker i sin helhet genom 

att humanistiska fakulteten fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Budgeterat belopp fördelas utifrån 

budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

 

Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). Justerad utifrån 

förändrad GU-intäkt baserad på budgetproposition inför år 2016 och överförda medel från Teknat fak till Med fak 

gällande kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci.  

 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för språkstöd år 

2016

Hum fak 116 466 8,9% 706

Sam fak 353 408 27,1% 2 142

Med fak 416 610 31,9% 2 525

Tekn-nat fak 292 982 22,4% 1 776

Lärarhögskolan 125 988 9,7% 764

Summa 1 305 454 100,0% 7 912  
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2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan 
 

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges: ”Fakulteterna och Lärarhögskolan 

ska betala totalt 2 982 tkr till Idrottshögskolan år 2016 (2 940 tkr år 2015).” Det budgeterade beloppet är 

ökat med 42 tkr (+1,4 procent). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och 

helårsprestationer år 2016. 

 

Nedan finns fördelning utifrån universitetsstyrelsens beslut. 

 

Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). 
 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för Idrotts-

högskolan år 2016

Hum fak 113 923 8,9% 264

Sam fak 345 863 26,9% 801

Med fak 409 978 31,9% 950

Tekn-nat fak 296 755 23,1% 688

Lärarhögskolan 120 426 9,4% 279

Summa 1 286 945 100,0% 2 982  
 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I budget för år 2016 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 2 982 tkr till 

Idrottshögskolan år 2016 (2 940 tkr år 2015). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för 

helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

 

Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). Justerad utifrån 

förändrad GU-intäkt baserad på budgetproposition inför år 2016 och överförda medel från Teknat fak till Med fak 

gällande kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. 

 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för Idrotts-

högskolan år 2016

Hum fak 116 466 8,9% 266

Sam fak 353 408 27,1% 807

Med fak 416 610 31,9% 952

Tekn-nat fak 292 982 22,4% 669

Lärarhögskolan 125 988 9,7% 288

Summa 1 305 454 100,0% 2 982  
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2.3  Fördelning av kostnad för NyA-systemet 
 

Enligt Överenskommelse om licens- och antagningstjänst och avgift för 2015, som har tecknats mellan 

Umeå universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR), framgår att avgiften för användande av NyA-

systemet preliminärt uppgår till 11 607 tkr år 2016 (en minskning med -216 tkr jämfört med år 2015). Enligt 

överenskommelsen kommer UHR senast den 31 oktober att skicka ut underlag för 2016 års avgifter och 

mellanskillnad mellan preliminär och definitiv avgift kommer därför att regleras i rektors detaljbudget för 

2017. Umeå universitet har sedan 2010 fördelat kostnaderna för systemet till fakultet/Lärarhögskolan och 

vidare till institution.  
 

Nedan finns fördelning år 2016. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per fakultet och 

Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2015.  

 

Tabell 3. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). 
 

Summa kurstillfällen 

VT och HT 2015

Andel kurstillfällen Preliminär kostnad 

för NyA år 2016

Hum.fak. 511 14,7% 1 701

Sam.fak. 934 26,8% 3 109

Med. Fak. 609 17,5% 2 027

Tek-nat.fak. 1 027 29,5% 3 419

Lärarhögskolan 406 11,6% 1 351

Summa 3 487 100,0% 11 607  
 
Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

Utifrån den treåriga överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet som har tecknats 

mellan Umeå universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR), har UHR i dokument daterat         

2015-10-09 meddelat att avgiften för användande av NyA-systemet år 2016 uppgår till 11 455 tkr (en 

minskning med -1 369 tkr jämfört med år 2015). Minskningen beror på att styrelsen för UHR beslutat sänka 

avgifterna för bastjänst och licenstjänst med sammanlagt 24 mnkr för år 2016. Avgiften för 

mastersantagning höjs däremot med sammanlagt 2 mnkr på grund av att UHR räknar med ett fortsatt ökat 

söktryck till dessa antagningsomgångar. Till kostnaden 11 455 tkr tillkommer preliminärt en 

antagningskostnad för utbytesavtal med 25 tkr. Umeå universitet har sedan 2010 fördelat kostnaderna för 

systemet till fakultet/Lärarhögskolan och vidare till institution.  

 

På nästa sida finns fördelning år 2016. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per fakultet och 

Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2015.  
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Tabell 3. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2016 (tkr). 

Justerad utifrån definitiv avgift till UHR år 2016, samt preliminärt tillkommande antagningskostnad för utbytesavtal.  

Summa kurstillfällen 

VT och HT 2015

Andel 

kurstillfällen

Definitiv kostnad för 

NyA år 2016

Hum.fak. 511 14,7% 1 536

Sam.fak. 934 26,8% 2 807

Med. Fak. 609 17,5% 1 830

Tek-nat.fak. 1 027 29,5% 3 086

Lärarhögskolan 406 11,6% 1 220

Summa 3 487 100,0% 10 480  

 
 

2.4  Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig fakultet 

 

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges att det ställs högre krav på praktik 

inom utbildningar generellt och att Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik ofta 

blir högre än för övriga lärosäten. Vidare anges att det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för 

praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, samt att: ”Mot bakgrund av detta ska fakulteterna 

och Lärarhögskolan år 2016 betala totalt 1 086 tkr avseende praktikkurser, varav 816 tkr till 

samhällsvetenskaplig fakultet och 270 tkr till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån 

budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016.” 

 
Nedan finns fördelning utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 

Tabell 4. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet år 2016 (tkr). 
 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för 

praktikkurser år 2016

Hum fak 113 923 8,9% 96

Sam fak 345 863 26,9% 292

Med fak 409 978 31,9% 346

Tekn-nat fak 296 755 23,1% 250

Lärarhögskolan 120 426 9,4% 102

Summa 1 286 945 100,0% 1 086  
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Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I budget för år 2016 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 1 086 tkr avseende 

praktikkurser, varav 816 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 270 tkr till humanistisk fakultet. 

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. 

 

Tabell 4. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet år 2016 (tkr). 

Justerad utifrån förändrad GU-intäkt baserad på budgetproposition inför år 2016 och överförda medel från Teknat 

fak till Med fak gällande kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci.   

 

GU-intäkt 

(budget 2016)

Andel GU-intäkt Kostnad för praktikkurser 

år 2016

Hum fak 116 466 8,9% 97

Sam fak 353 408 27,1% 294

Med fak 416 610 31,9% 347

Tekn-nat fak 292 982 22,4% 244

Lärarhögskolan 125 988 9,7% 105

Summa 1 305 454 100,0% 1 086  
 
 
 

3 Forskning 

Medicinsk fakultets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2016 innehåller 9,3 mnkr som 

avser forskningsanknytning regionaliserad läkarutbildning. 

 

3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser 
 

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges: ”Medel motsvarande tre kurser för 

forskarhandledare, år 2016 0,94 mnkr (0,93 mnkr år 2015), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet 

deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren.” Dessa medel betalas till Universitetspedagogik och 

lärandestöd.  

 
Nedan finns fördelning utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 5. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2016 (tkr). 
 

Antal deltagare i 

snitt 2012-2014

Andel deltagare

Hum fak 5,7 9,7%

Sam fak 16,0 27,3%

Med fak 25,0 42,6%

Tekn-nat fak 12,0 20,5%

Summa 59 100,0%

Kostnad för forskarhand-

ledningskurser år 2016

91

256

401

192

940  
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3.2 Fördelning av kostnad för Umevatoriet 
 

I Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan 2016–2017 anges: ”Umevatoriets finansiering ska 

fr.o.m. 2015 vara att 750 tkr avsätts från Forskningsinfrastruktur och den årliga finansiering som 

universitetsstyrelsen beslutade om för åren 2013-2014 från berörda fakulteter, kvarstår från och med 2015 

och framåt, samt specificeras i rektors beslut om detaljbudget.”  

 

Nedan finns fördelning utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2015. Fördelningen permanentas i och med 

detta rektorsbeslut och kommer framledes ej att ingå i rektors detaljbudget. 

 

Tabell 6. Fördelning av kostnad för Umevatoriets finansiering år 2016 (tkr). 
 

  Kostnad för Umevatoriets finansiering 

Hum fak 300 

Sam fak 300 

Tekn-nat fak 600 

Summa 1 200 

 

 

3.3 Överföring av kostnadsansvar för individuella forskare 
 
I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges att ytterligare medel behöver riktas 

till infrastruktur inför år 2016 samt att ytterligare medel fördelas till fakulteter och till UmU-gemensamma 

satsningar. Vidare anges: ”Mot bakgrund av detta överförs fr.o.m. 2016 kostnadsansvaret för att finansiera 

vissa beslutade och planerade satsningar på individuella forskare till fakulteter samtidigt som anslag för 

UmU-gemensamma satsningar reduceras. Detta innebär att kostnadsansvar överförs år 2016 till 

humanistisk fakultet med 1,0 mnkr, till medicinsk fakultet med 1,5 mnkr och till teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet med 9,0 mnkr. I rektors detaljbudget år 2016 kommer detta kostnadsansvar att preciseras 

ytterligare.”  

 

Nedan finns fördelning av kostnadsansvaret utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2016. 

 

Tabell 7. Fördelning av kostnadsansvar för individuella forskare fr.o.m. år 2016 (tkr). 
 

Hum fak Sam fak Med fak Teknat fak

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

3 000

1 500

1 000 0 1 500 9 000

Överfört kostnadsansvar för 

individuella forskare år 2016

Per Axelsson

Felipe Cava

Ellen Dorrepaal

Christian Hedberg

Summa

Jonathan Klaminder

Markus o Natuschka Lee Schmid

László Veisz
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4 Universitetsgemensamma poster 
 

4.1  Fördelning av fasta belopp 
 

Rektor beslutar att fastställa fördelning av fasta belopp år 2016 utifrån Budget Umeå universitet 2016 inkl. 

ekonomisk plan 2017–2018 enligt nedanstående tabell. 

 
Tabell 8. Fördelning av fasta belopp år 2016 (tkr). 
 

GRUNDUTBILDNING FORSKNING UNIV.GEMENSAMT TOTALT

Fakultet/motsvarande Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp, tkr

Humanistisk fak 25 223 20 269 0 45 492

Samhällsvetenskaplig fak 75 262 47 325 0 122 587

Medicinsk fak 65 149 78 506 0 143 654

Teknisk Naturvetenskaplig fak 44 421 63 775 2 428 110 624

Lärarhögskolan 2 746 281 0 3 027

Universitetsförvaltningen, m.fl. 2 063 3 145 14 730 19 937

Universitetsbiblioteket 4 190 -91 103

CMF & ARCUM 0 378 0 378

Summa 214 868 213 867 17 067 445 803  
 

Ovanstående debitering av fasta belopp summerar år 2016 till 445 803 tkr (429 243 tkr år 2015) och utgör 

finansiering av budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (334 402 tkr, sid 24), 

universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader (65 432 tkr, sid 25), universitetsgemensamma 

funktioners kostnader för lokalvård (5 525 tkr, sid 25), budgetram för förvärv (42 412 tkr, sid 26), samt 

avdrag för del av budgetram till Idrottshögskolan (-1 968 tkr, sid 17) då denna del fördelas som kostnad till 

fakulteter/Lärarhögskolan enligt rektors detaljbeslut i budget 2016, punkt 2.2. 

 

I debitering av fasta belopp för grundutbildning och universitetsgemensamt tillkommer kostnad för 

medfinansiering av gemensamma kostnader avseende grundutbildning respektive universitetsgemensamt. 

För forskning sker denna finansiering från fakulteternas/motsvarande forskningsanslag. 

 

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1, beslutat av rektor 2015-10-13 

 

I och med att anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning 

på forskarnivå ökar enligt budgetpropositionen för år 2016, ökar även budgetramen för 

universitetsgemensamma funktioner. I tabellen på nästa sida anges justerad fördelning av fasta belopp år 

2016. Jämfört med det rektorsbeslut som fattades den 16 juni år 2015, motsvarar kostnadsökningen 206 tkr. 

Ökningen utgör den utökade budgetramen för universitetsgemensamma funktioner som presenteras i 

avsnitt 2.5.1. 
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Tabell 8. Fördelning av fasta belopp år 2016 (tkr). Justerad utifrån förändrad kostnadsomfattning för 

universitetsgemensamma funktioner år 2016, samt överförd kostnadsbas från Teknat fak till Med fak gällande kurser 

inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci.  

 

GRUNDUTBILDNING FORSKNING UNIV.GEMENSAMT TOTALT

Fakultet/motsvarande Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp, tkr

Humanistisk fak 25 233 20 277 0 45 510

Samhällsvetenskaplig fak 75 293 47 344 0 122 637

Medicinsk fak 65 724 78 537 0 144 261

Teknisk Naturvetenskaplig fak 43 892 63 800 2 433 110 125

Lärarhögskolan 2 747 281 0 3 028

Universitetsförvaltningen, m.fl. 2 063 3 146 14 758 19 967

Universitetsbiblioteket 4 190 -91 103

CMF & ARCUM 0 378 0 378

Summa 214 957 213 952 17 100 446 009  

 

4.2  Fastställande av delposter avseende personalsociala 

kostnader 
 

För att även år 2016 kunna genomföra verksamhet som tidigare finansierats via lokalt LKP behöver denna 

verksamhet avseende personalsociala kostnader budgeteras. I följande tabell finns fördelning på delposter 

utifrån Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018.  

 

Tabell 9. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2016 (tkr). 
 

Delposter Budget 2016

Arbetsmiljökommittén 1 705

Delpensionskostnader 6 826

Rehabiliterings- och strukturkostnader 10 076

Handläggare rehab/struktur 1 444

Rehab/struktur, återbetalning SV/SO 1 578

Sjukvård 8 380

En frisk och välmående personal 4 443

Komp för facklig förtroendemannatid 6 330

Summa 40 783  
 

Universitetsdirektör ska av sin beslutade budgetram budgetera 19 924 tkr år 2016 för delposterna 

delpensionskostnader, rehabiliterings- och strukturkostnader (inkl. återbetalning Sv/So) samt handläggare 

rehab/struktur (19 608 tkr år 2015). För delposterna arbetsmiljökommittén, sjukvård, en frisk och 

välmående personal samt kompensation för facklig förtroendemannatid ska 20 858 tkr budgeteras år 2016 

(20 635 år 2015).  
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4.3  Detaljbeslut om investeringar 
 

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges att de största investeringarna år 

2016 avser satsningen på en interaktiv fokusmiljö i KBC-huset och satsningen för att höja nivåerna i 

lärosalarna.  

 

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar år 2016 är ca 15 mnkr (38 mnkr år 2015) varav de 

största objekten är en interaktiv fokusmiljö (5,5 mnkr), nivåhöjning lärosalar (5,0 mnkr), samt tillgänglighet 

(2,0 mnkr). Budgetramen för inredningsinvesteringar år 2016 är ca 8 mnkr (11 mnkr år 2015), varav 

inredning till projektet nivåhöjning lärosalar svarar för 3,0 mnkr. Budgetramen för data - och 

telenätinvesteringar år 2016 är ca 5 mnkr (7 mnkr år 2015), varav utökad kapacitet switchar och 

förtätning/utbyta trådlöst nät på campus svarar för 4,1 mnkr. Budgetramen gällande investeringar för 

passersystem/larm/bevakning har år 2016 minskat till 0,5 mnkr (3 mnkr år 2015), främst beroende på att 

bytet av kortläsare har färdigställts.  

 

Noteras bör att investeringarnas ofta långsiktiga karaktär medför att en kostnad som antas komma under 

slutet av ett verksamhetsår kan hamna på det följande budgetåret och vice versa, vilket gör att det för 

flertalet investeringar sker en kostnadsmässig förskjutning mellan åren.  
 
 

4.4 Tillämpning av internhyra 
 
I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges: ”I syfte att standardisera 

hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt 

ska internhyra tillämpas. I enstaka fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att 

tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 

2,1 mnkr år 2016 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakulteter ska själva bidra med 0,7 

mnkr.” (1,7 mnkr totalt år 2015, respektive 0,5 mnkr i fakultetsbidrag år 2015.) Efter universitetsstyrelsens 

beslut har lokalfråga angående CIRC:s lokaler i Abisko tillkommit och det finns fördelar att tillämpa 

modellen även för dessa lokaler. I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå 

samt belopp som fakultet själv ska bidra med.  

 

Tabell 10. Kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2016 (tkr). 
 

Lokal Fakultet
Fakultetens 

finansiering (25 %)
Reducerad hyra 2016

Bollhall IKSU Sam 101 304

DDB i Haparanda Sam 311 933

Idrottslaboratorium Med 168 505

CIRC, Abisko Teknat 105 316

Summa 686 2 058  
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4.5  Fördelning av medel mellan Universitetsbiblioteket/ 
Universitetspedagogik och lärandestöd 

 

Rektor beslutar att fastställa fördelning av anslagsmedel inom Universitetsbiblioteket (UB) och 

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) år 2016 enligt nedanstående tabell.  

 
Tabell 11. Fördelning av anslagsmedel år 2016 (tkr) mellan UB och UPL. 
 

Typ av anslag Fördelas till UB Fördelas till UPL Totalt budgetbeslut 2016

Anslag 51 087 10 482 61 569

Anslag dec.utbildning 2 279 0 2 279

Förvärv 42 412 0 42 412

Lokaler 41 000 1 012 42 012

Lokalvård 3 402 107 3 509

Forskarhandledarkurs 0 940 940

Summa 140 180 12 541 152 721
 

 

Universitetspedagogik och lärarandestöd (UPL) erhåller 1,7 mnkr år 2016 avseende fortsatt utveckling av 

lärplattformar och e-lärande samt stöd för pedagogik i interaktiva lärmiljöer. Dessa medel kommer att 

finansieras från UmU-gemensamt anslag kvalitetsbaserad resurstilldelning i det fall universitetet erhåller 

sådant anslag år 2016 och i annat fall finansieras medel från indraget myndighetskapital grundutbildning. 
 

 
 

 


