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1. Sammanfattning och beslut 
1.1. Sammanfattning  
Dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 är koordinerat med det 
arbete som pågår för att nå uppsatta visioner och mål för Umeå universitet. Universitetsstyrelsen 
fastställde den 3 april 2019 Vision för Umeå universitet.  
 
Umeå universitet erhåller förslag från regeringen på budget för år 2020 först i budgetpropositionen för år 
2020 som presenteras 20 september 2019. Den budgetproposition för år 2019 som lämnades av 
övergångsregeringen i november 2018 innehåller betydande osäkerheter. Med bakgrund av detta har 
utgångspunkten varit volymökningar angivna i budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt 
index samt Vårändringsbudget för 2019 och 2019 års ekonomiska Vårproposition. Beräknad indexökning 
uppgår till 1,91 procent år 2020 (2019: 1,22 procent). Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta 
tilläggsbeslut om budget utifrån budgetproposition.  
 
Styr- och resursutredningen lämnade sitt betänkande den 1 februari 2019, i avvaktan på att förslaget 
behandlas har inga förändringar i resursfördelningsmodellerna genomförts inför budget år 2020. 
Förslagen i utredningen kan komma att påverka styrning inkl. budgetramar från och med tidigast år 2021.  
 
I avsnittet för ekonomisk plan för år 2020–2022 framgår att forskningsinfrastruktur är en fortsatt 
viktig inriktning under åren 2020−2022. Målsättningen är att på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande och 
möjliggöra synergier mellan forskningsinfrastrukturer samt att få en övergripande samordning av 
tillgängliga forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet och nationellt. Universitetet ska i så hög grad 
som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Till 
följd av Umeå universitets positiva ekonomiska resultat år 2017 och 2018 och det växande 
myndighetskapitalet beslutade rektor i december 2018 om ekonomiska åtgärder för att stimulera 
resursanvändning.  
 
Budgetramarna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till fakulteter och 
Lärarhögskolan är 33,7 miljoner kronor (+2,4 procent) högre år 2020 jämfört med år 2019. Ökningen 
består främst av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till 
yrkesexamina samt index. Från och med år 2020 införs att avräkning av faktiskt antal helårsstudenter 
(HST) och helårsprestationer (HPR) sker vart tredje år med syfte att ge mer långsiktiga förutsättningar. 
Budgetramarna för år 2020 innebär att antalet helårsstudenter (HST) prognostiseras öka år 2020 jämfört 
med prognosen för år 2019.  
 
Budgetramarna inom forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 29,4 miljoner kronor 
(+2,6 procent) år 2020 jämfört med år 2019. Ökningen består av indexreglering och utbyggnad av 
forskningsanslaget med 7,5 miljoner kronor. Inför år 2020 tillkommer post för uppbyggnad av 
forskningsmiljöer vid de verksamheter som utredningen av Konstnärligt Campus omfattar samt medel 
avseende forskning inom artificiell intelligens. Posterna finansieras av utbyggnad av forskningsanslaget 
samt minskat anslag till Styrelsens strategiska resurs och Företagsforskarskolan.  
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Budgetramarna inom universitetsgemensamma funktioner är 16,9 miljoner kronor (+4,6 procent) 
högre år 2020 jämfört med år 2019. I budget år 2020 avsätts medel till angelägna kvalitetsförstärkningar 
inom IT-området. Med syfte att minska interndebitering av tjänster och kostnader görs en överflyttning 
av kostnader inom IT som innebär ett ökat anslag för universitetsgemensamma funktioner och en 
minskad interndebitering. Kostnader för förvärv m.m. ökar med 0,9 miljoner kronor (+1,9 procent) år 
2020 jämfört med år 2019. Internhyran höjs med 119 kronor/kvadratmeter år 2020 (+3,5 procent). Priset 
för lokalvård ökar till 336,0 kronor per kvadratmeter år 2020 (+1,0 procent).  
 
Inför år 2020 höjs lönekostnadspåslaget (LKP) med totalt 1,0 procentenhet för att finansiera ökade 
pensionsavgifter år 2019–2020. I syfte att i högre utsträckning följa riksdagens beslut om 
arbetsgivaravgifter sänks nivån på lönekostnadspåslaget för personer födda mellan 1939 och 1954 
samtidigt som nivån höjs för övriga åldersgrupper.  
 
I tabellen nedan redovisas de anslag som Umeå universitet tilldelas år 2019 samt prognos för 2020–2022. 
Universitetet finansieras förutom anslag även med bidrag, avgifter och andra ersättning, samt finansiella 
intäkter (1 591 mnkr år 2018). Även medel för särskilda utgifter som finansieras via anslag 2:64 (t.ex. 
praktiknära forskning, kompletterande utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare, medel för 
innovationskontor) tillkommer, samt ersättning enligt ALF- och TUA-avtalet. Eftersom beloppen för 
2020–2022 redovisas först i budgetpropositionen för år 2020 som regeringen presenterar 20 september 
2019 finns det en osäkerhet om anslagens storlek.  
 
Tabell 1. Budgeterade anslag från regeringen 2019 samt prognos för 2020-2022 (tusentals kronor). 

 
 
Ersättning för klinisk utbildning och forskning (anslag 2:66), som avser läkarutbildning (ALF) respektive 
tandläkarutbildning (TUA) ingår inte i tabellen ovan. Tilldelning enligt regleringsbrev 2019 är  
343 901 tusen kronor.  
 
Föreliggande beslut, beträffande budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022, avser utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (inkl. särskilda medel), forskning och utbildning på forskarnivå, samt 
budgetramar för universitetsgemensamma funktioner vid Umeå universitet. I diagram 1 visas fördelning 
av budgetramar år 2018−2020 till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket (UmUB), 
Universitetsförvaltningen (UF) och Övrigt universitetsgemensamt. I Universitetsförvaltningen ingår 12 
enheter, och i Övrigt universitetsgemensamt ingår bland annat universitetsledning, Lärarhögskolans 
kansli, företagshälsovård, m.m. Medel avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt 
forskning och utbildning på forskarnivå fördelas huvudsakligen till fakulteter och Lärarhögskolan. Medel 
avseende universitetsgemensamma funktioner finansieras via kostnadsfördelning till övrig verksamhet, 
främst fakulteter och Lärarhögskolan. 
  

Anslag från regeringen för 2019 samt prognos för år 2020-2022 (tkr)
Budget 

2019
Prognos 

2020
Prognos 

2021
Prognos 

2022
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) 1 423 248 1 456 836 1 484 418 1 509 648
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 145 201 1 174 553 1 189 587 1 204 814
Särskilda medel (anslag 2:65) 25 136 25 616 25 944 26 276
Summa (exkl. ersättning för klinisk utbildning och forskning (anslag 2:66) 2 593 585 2 657 005 2 699 949 2 740 738
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Diagram 1. Fördelning av budgetramar år 2018–2020 till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, 
Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt (tusentals kronor). 

 
I bilaga 1, Sammanställning av fördelade anslag år 2020 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, 
Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen samt Övrigt universitetsgemensamt, redovisas en 
mer detaljerad sammanställning över de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå 
universitet erhåller år 2020.  
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1.2. Beslut  
Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetproposi-
tionen för 2020  
 
• att fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4, 
 
• att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 5, 
 
• att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 6, 
 
• att fastställa ramar för Internrevisionen i enlighet med avsnitt 6.1.6, 
 
• att uppdra åt överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att besluta om fördelning 

av budgetram för Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, Övrigt universitetsgemensamt 
respektive Internrevisionen med beaktande av vad som anges under avsnitt 6. Det åligger 
överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att tillse att enheter inom respektive 
ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler, 

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

fakultetsnämnderna att tillse att institutioner, arbetsenheter och centrum inom respektive nämnds 
ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler, 

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

budgetproposition för år 2020, 
 
• att fastställa dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022. 
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2. Inledning  
Som grund för budgetarbetet, och som utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå 
universitet, ligger visionen för Umeå universitet. Universitetsstyrelsen fastställde den 3 april 2019 Vision 
för Umeå universitet. Visionsdokumentet inleds med avsnittet Det här är Umeå universitet där det bland 
annat framgår att universitetet är en kunskapsdriven organisation som kännetecknas av en genuin vilja 
att utvecklas, söka svar, ställa nya frågor och stärka positionen i vetenskapssamhället. Visionsdokumentet 
fortsätter med Umeå universitet i framtiden som är indelat i avsnitten Umeå universitet tar 
framtidsansvar, Kunskapsutveckling i samspel samt Konkurrens och stolthet.  
 
Visionsdokumentet utgör bas för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande 
treårscykler. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet. Under 
varje år följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter, 
Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och universitetsförvaltning. Under senare delen på våren 2019 
kommer det för varje verksamhetsområde och utifrån verksamhetens förutsättningar att tas fram 
indikatorer i syfte att följa upp att universitetet utvecklas i riktning mot visionen.  
 
Verksamhetsplan för Umeå universitet år 2020–2022 fastställs av rektor. Verksamhetsplanen innehåller 
universitetets övergripande uppdrag, vision och universitetsledningens särskilda prioriteringar för 
kommande år.  
 
Dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 innehåller avsnitten 
Ekonomisk plan för år 2020–2022, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskning och 
utbildning på forskarnivå samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen beslutar om 
budgetramar år 2020 samt preliminära ramar 2021–2022. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut 
om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt 
Universitetsbiblioteket för budgetåret 2020.  
 
Det finns flera faktorer som innebär osäkerheter vid upprättandet av budget för år 2020 och ekonomisk 
plan 2021–2022. Vanligtvis brukar utgångspunkten vid beräkning av budget vara den senaste erhållna 
budgetpropositionen, för budget 2020 skulle detta vara budgetpropositionen för år 2019. 
Budgetpropositionen för år 2019 lämnades i november 2018 av den övergångsregering som Sverige hade 
i väntan på ny regering och innehåller betydande osäkerheter. Utgångspunkten för budget för Umeå 
universitet år 2020 har därför istället varit volymökningar angivna i budgetpropositionen för år 2018 
justerat med aktuellt index. Utgångspunkter har även varit Vårändringsbudget för 2019 samt 2019 års 
ekonomiska Vårproposition. Regeringen kommer att lämna förslag till fördelning av medel år 2020 i 
budgetpropositionen för år 2020 som kommer 20 september 2019.  

Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget utifrån budgetproposition.  

Regeringens system för styrning av högskolan samt resurstilldelning har verkat under 25 år, även om det 
skett vissa förändringar över tid. Behovet av en översyn har påtalats vid flera tillfällen och regeringen 
tillsatte därför under 2017 en utredning för detta benämnd Styr- och resursutredningen (Strut). Styr- och 
resursutredningen lämnade sitt betänkande den 1 februari och betänkandet har skickats ut på remiss till 
bland annat lärosäten under våren 2019. Förslagen kan komma att påverka styrning inkl. budgetramar 
från och med tidigast år 2021 och framåt.  
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2.1.   Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och budget 2020 
I tabell 2 visas universitetsledningens särskilda prioriteringar och deras koppling till budget 2020. 
Eftersom regleringsbrevet från regeringen för år 2020 delges universitetet först i december 2019, kan 
justeringar komma att ske. Med ordinarie anslag avses att hantering sker inom ramen för beviljat anslag 
på respektive organisatorisk nivå (universitetsgemensam, fakultetsgemensam/motsvarande samt 
institutionsgemensam/motsvarande) och att uppdraget prioriteras i verksamhetsplan på samtliga nivåer.  
 
Tabell 2. Särskilda prioriteringar och nationella uppdrag samt deras koppling till budget 2020. 

Särskild prioritering/nationellt uppdrag Koppling till budget 2020 
Universitetsövergripande 
Jämställdhetsintegrering1) Ordinarie anslag samt att medel avsätts till lika villkorsarbete 

från Umu-gemensamma satsningar3) 
Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja 
tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och 
forskning av hög kvalitet2) 

Ordinarie anslag, avsnitt 3.3.1 

Reell kompetens1) Ordinarie anslag samt överskjutande externa medel från 
Universitets- och högskolerådet (UHR) för tidigare 
projektperiod 

Rekryteringsmål för professorer1) Ordinarie anslag 
Utveckling Curiosum (f.d. Umevatoriet och Sliperiet)2) Medel avsätts i budget 2020, avsnitt 4.4 och 5.3.1 
Strategisk utveckling av Konstnärlig forskning2) Ordinarie anslag inkl. särskilt avsatta medel, avsnitt 5.3.1 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal helårsstudenter ALF1) Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt 4.3.1 
Antal helårsstudenter TUA1) Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt 4.3.1 
Kvalitetsförstärkning1) Ordinarie anslag för berörda fakulteter, avsnitt 4.3.1 
Lärarutbildning i minoritetsspråk1) Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.1 
Utbildning i meänkieli och samiska1) Ordinarie anslag för berörd fakultet, avsnitt 4.3.1 
Utbildningsutbud1) Hanteras inom ramen för befintlig verksamhet och budget 
Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt 
förskollärar- och lärarutbildningar i enlighet med 
riksdagens beslut1) 

Ordinarie anslag för berörda fakulteter och anslaget ökas 
årligen från regeringen, avsnitt 4.1 och 4.3.1 

Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för 
nyanlända samt kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) för personer med forskarexamen1) 

Ordinarie anslag samt särskilda anslag för nationella uppdrag 
(bl.a. anslag 2:64) enligt följande: KPU för personer med 
forskarexamen, utbildning för nyanlända (kompletterande 
utbildning till socionom, psykolog, lärare- och förskollärare och 
läkare samt kunskapsprov läkare) 

Kulturskolekliv, utveckling utbildning av relevans för 
kulturskolan1) 

Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter 

Utveckling av VFU i lärarutbildningen, försöks-verksamhet 
med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och 
förskollärarutbildningar1) 

Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter 

Flexibla vägar in i läraryrket1) Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskningsdatahantering2) Hanteras inom ramen för universitetsgemensamma medel inkl. 

utökning, avsnitt 6.1, samt ordinarie anslag, avsnitt 5.3.1 
Praktiknära forskning – samverkan skola och högskola1) Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter 

Utveckling av forskningsinformation2) Ordinarie anslag, avsnitt 5.3.1 
Förstärkt forskningsstöd2) Ordinarie anslag inkl. utökning, avsnitt 6.1.2 
Utveckling Artificiell intelligens (AI), bl.a. 
regeringsuppdrag2) 

Ordinarie anslag inkl. utökning, avsnitt 5.3.1, samt särskilda 
anslag för nationella uppdrag resp. externa medel 
(Wallenbergstiftelserna) 

1) Nationella uppdrag som framgår av regleringsbrev för budgetåret 2019.  
2) Särskilda prioriteringar. 
3) Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2020.   
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3. Ekonomisk plan för år 2020–2022  
Universitetsstyrelsen beslutade i februari år 2019 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. 
Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och 
befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår 
i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut. Det är viktigt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler.  
 
En fortsatt viktig inriktning under åren 2020−2022 är forskningsinfrastruktur, där målsättningen är att 
på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande av forskningsinfrastrukturer och möjliggöra synergier mellan 
dessa samt att få en övergripande samordning av tillgängliga forskningsinfrastrukturer vid Umeå 
universitet samt även nationellt. Ansvarstagandet för forskningsinfrastruktur omfattar institutioner, 
fakulteter och universitetsgemensam nivå.  
 
Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning 
och forskning av hög kvalitet.  
 
Som en konsekvens av förbättrade förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i forskningen förväntas 
externa forskningsmedel öka under åren 2020−2022. 
 
För åren 2020−2022 ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att målen inte uppfylls 
samt risker för allvarliga eller återkommande regelöverträdelser. Detta sker till huvudsaklig del inom 
ramen för arbetet med värdegrund samt arbetet med intern styrning och kontroll.  

3.1. Totala intäkter och kostnader år 2018–2020  
Umeå universitet redovisade år 2018 ett ekonomiskt överskott om 166 miljoner kronor. Överskottet 
motsvarar 3,9 procent av de totala kostnaderna år 2018. Av dokumentet Budget Umeå universitet år 
2019, inkl. ekonomisk plan 2020−2021 framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet planerades 
vara +6 miljoner kronor år 2018.  
 
I tabell 4 på nästa sida återfinns Umeå universitets resultaträkning år 2018 samt budget för år 2019–
2020.  
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Tabell 4. Totala intäkter och kostnader år 2018–2020 (miljoner kronor). Budget 2019 baseras på lämnade 
uppgifter i budgetunderlaget för Umeå universitet perioden 2020–2022. 

 

Under år 2019 är målet fortsatt att nyttja årets tilldelade resurser i betydligt högre grad än både år 2017 
och 2018. Mer om detta framgår av avsnitt 3.3.2 Ekonomiska åtgärder. År 2020 planeras att nyttja en 
liten del av tillgängligt myndighetskapital.  

3.2. Analys för år 2021–2022 
Följande utvecklingstendenser beräknas för åren 2021–2022. Utvecklingen inom fakulteter och 
institutioner/enheter kan uppvisa betydande skillnader jämfört med utvecklingen för hela universitetet. 
 

• Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Umeå universitet beräknas år 
2019 underskrida takbeloppet marginellt (med ca 1 miljoner kronor), vilket motsvarar 0,1 procent 
i jämförelse med takbeloppet. Takbeloppet beräknas öka år 2021–2022 både p.g.a. beslutad 
utbyggnad och index.  

• Forskningsanslag. För år 2020 innehåller budgetproposition år 2018 en preliminär utökning av 
forskningsanslaget med 7,5 miljoner kronor, förutom den årliga förändringen av index. För år 2021 
är det svårt att bedöma utvecklingen mot bakgrund av att det troligen kommer att beslutas en ny 
forsknings- och innovationsproposition inför perioden 2021–2024.  

• Avgifts- och bidragsintäkter. Det är svårt att prognostisera avgifts- och bidragsintäkter för år 
2021–2022. Mellan år 2017–2018 ökade avgifts- och bidragsintäkter med totalt 3 procent vid 
universitetet. Målet är att öka dessa intäkter årligen. 

  

Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020
Procentuell differens

 2020-2019
Intäkter
Anslag 2 846 2 882 2 941 2,0%
Avgifter, ersättningar 629 641 659 2,8%
Bidrag 959 974 1 001 2,8%
Finansiella intäkter 3 4 5 21,5%
Intäkter totalt 4 437 4 501 4 606 2,3%
Kostnader
Personal 2 659 2 816 2 889 2,6%
Lokaler 435 459 460 0,2%
Övrig drift 953 986 1 013 2,7%
Finansiella kostnader 8 10 12 21,5%
Avskrivningar 217 229 238 3,6%
Kostnader totalt 4 271 4 501 4 612 2,5%
Årets kapitalförändring 166 0 -6
Myndighetskapital 779 779 773
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• Kostnader. Personalkostnaderna ökade år 2018 med 1,8 procent jämfört med år 2017. För 
perioden 2021−2022 prognostiseras personalkostnaderna fortsätta öka årligen. Kostnaderna för 
lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar m.m. och målet är att hålla nere 
kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna beräknas öka med ca 0,5–1,0 procent per år 2021–
2022. Kostnaderna för avskrivningar har ökat årligen under perioden 2015–2018. År 2018 avtog 
ökningstakten något och förändringen mellan 2017–2018 uppgick till 3 procent, ökningstakten 
bedöms ligga på ca 2 procent år 2021 och 2022. 

• Projekttiden för Umeå universitets satsning på interaktiva miljöer löper ut 2020-12-31. Detta 
innebär att finansiering och förvaltning för universitetets interaktiva miljöer fr.o.m. år 2021 ingår 
i fakulteternas/motsvarande ordinarie anslagstilldelning. 

• Umeå universitets myndighetskapital ökade år 2018 till 779 miljoner kronor. Målet är att i så 
hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av 
hög kvalitet. Prognosen är att myndighetskapitalet minskar något för åren 2021–2022.  

3.3. Myndighetskapital och ekonomiska åtgärder 

3.3.1 Myndighetskapital 
Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst 
procentintervall av årets kostnader. För år 2020 är intervallet 9–15 procent av årets kostnader. Samtliga 
organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är 
skyldiga att följa.  
 
Umeå universitet redovisade år 2018 ett överskott på 166 miljoner kronor. Överskottet innebär att det 
samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 779 miljoner kronor per 2018-12-31. Myndighetskapitalet 
motsvarar 18 procent av årets kostnader och överstiger därmed målsättningen att ligga i intervallet 9–15 
procent.  

3.3.2 Ekonomiska åtgärder 
Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning 
och forskning av hög kvalitet. Med detta och det växande myndighetskapitalet som bakgrund beslutade 
rektor i december 2018 om följande ekonomiska åtgärder:  
 
• För fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek med 

myndighetskapital över 10 procent för verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, 25 procent för verksamhetsgren Forskning och utbildning på forskarnivå, samt 10 procent för 
verksamhetsgren Övrig universitetsgemensam verksamhet, genomförs ett indrag till 
universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat. Rektor beslutar vilka 
strategiska satsningar indragna medel ska användas till.  

 
Modellen tillämpas från och med år 2019 och framåt där indrag kommer att göras året efter aktuellt 
bokslutsår. 
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4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

4.1. Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 

Under anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas all ersättning som är förenad 
med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet.  
 
Nedan anges förändringar inför budgetåret 2020, angivna i budgetpropositionen för år 2018. Inför 2020 
har utgångspunkten varit att den tidigare aviserade utbyggnaden fortsätter enligt plan. Belopp anges i 
2020 års prisnivå om inget annat anges. 
 

• Beräknad indexökning av anslag motsvarande 1,91 procent år 2020 (2019: 1,22 procent). 
Definitiv indexnivå fastställs först då riksdagen beslutar om budgetpropositionen för 2020. För år 
2021 och 2022 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar, osäkerheten är betydande. 

 
• Anslaget beräknas minska med −0,4 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad av 

högskolan som inleddes år 2015.  
 
• Anslaget för Läkarprogrammet ökar med +2,4 miljoner kronor med anledning av den 

utbyggnad som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 
88 helårsstudenter (HST), motsvarande 12,6 miljoner kronor.  

 
• Anslaget för civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +3,0 miljoner kronor 

med anledning av den ingenjörssatsning som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 
och väntas då omfatta totalt 90 civilingenjörer (HST) och 33 högskoleingenjörer (HST). Totalt 
beräknas satsningen omfatta 12,3 miljoner kronor t.o.m. år 2023 för Umeå universitets del. 

 
• Anslaget för civil- och högskoleingenjörsutbildningar, samt arkitektutbildningen ökar 

med totalt +2,4 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar 
som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 
40 civilingenjörer (HST), 15 högskoleingenjörer (HST) och 20 arkitekter (HST). Totalt beräknas 
satsningen omfatta 8,33 miljoner kronor t.o.m. år 2023. 

 
• Anslaget ökar med +1,3 miljoner kronor i och med att regeringen har bedömt att fler insatser krävs 

för att möta bristen på lärare och förskollärare (utbyggnad inleddes 2017). Fullt utbyggd 
beräknas satsningen omfatta 270 miljoner kronor, varav Umeå universitet beräknas erhålla 
9,0 miljoner kronor totalt.  

 
Anslaget för sommarkurser omfattar totalt 3,5 miljoner kronor fram t.o.m. år 2023 vilket motsvarar 
45 helårsstudenter. Mot bakgrund av regeringens inriktning att lärosätena i första hand ska anordna 
sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra 
kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare, omfördelades 50 procent av erhållna 
medel 2018 till Lärarhögskolan (återstående 50 procent fördelades enligt budgetramarna för år 2018, 
d.v.s. i proportion till nuvarande fakultet/Lärarhögskolans budgetram). Denna omfördelning av medel 
ingår även fortsättningsvis i budgetramarna för fakulteterna/Lärarhögskolan. 
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I tabellen nedan anges preliminär resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
inklusive takbelopp och särskilda åtaganden att disponeras av Umeå universitet. 
 

Tabell 4. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 (tusentals kronor). 

 

Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budgetramar för år 2020, har 
utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2020 enligt budgetproposition för år 2019 justerat 
med aktuellt index samt utökat anslag enligt vårproposition 2019. Denna utgångspunkt har även varit 
gällande för medel avseende särskilda åtaganden i tabellen ovan. Förslagna volymökningar för 2020, 
angivna enligt budgetproposition för år 2018, har antagits kommer att fullföljas enligt plan. För övriga 
utgångspunkter och antaganden inför budgetprocessen 2020, se avsnitt 2. Inledning. Samtliga belopp i 
tabellen ovan kan komma att justeras så snart uppgifter för år 2020 blivit kända.  
 
Särskilda medel (anslag 2:65) för decentraliserad läkarutbildning och övrig decentraliserad utbildning 
redovisas även under avsnitt 4.3.4. För år 2020 erhåller Umeå universitet preliminärt bidrag till lektorat 
i samiska respektive Bildmuseet motsvarande totalt 2 605 tusen kronor, varav 508 tusen kronor avser 
lektorat i samiska och 2 097 tusen kronor Bildmuseet. Dessa medel fördelas till humanistisk fakultet. 
Preliminärt erhålls även 4 378 tusen kronor till lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och 
meänkieli. Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan.  

4.2. Utveckling studentantal 
Antalet helårsstudenter inom grundutbildningsanslaget var år 2018 totalt 15 832, vilket var en minskning 
med 400 helårsstudenter (−2,5 procent) jämfört med år 2017. Minskningen beror till betydande del på 
att Nya Ladok-systemet räknar terminstider enligt en annan modell jämfört med tidigare system.  
 
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 2018 en minskning med totalt 1 470 helårsstudenter (−8,5 procent).  
 
Universitetet har under perioden 2009−2017 årligen överskridit takbeloppet men år 2018 underskreds 
takbeloppet med 52,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av takbeloppet. Den ackumulerade 
överproduktionen som universitetet får spara till kommande budgetår minskade därmed till 73,1 miljoner 
kronor (2018: 125,6 mnkr). Orsaken till underskridandet är dels ovan nämnda minskade utfall 2018, dels 
att universitetet inte ökat antalet helårsstudenter 2018 i enlighet med tilldelad budget. Inför år 2020 är 
det fortsatt viktigt att anpassa utbildningsvolymen till tillgängliga medel. Prognosen för år 2020 är att 
antalet helårsstudenter kommer att uppgå till 16 553, vilket är en ökning jämfört med prognosen för 2019. 
Umeå universitet prognostiseras ligga på takbeloppet år 2020.  

RESURSTILLDELNING 
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH Budget 2020

AVANCERAD NIVÅ tkr tkr tkr %
Takbelopp 1 456 836 1 423 248 33 588 2,4%
Särskilda medel (anslag  2:65)
Decentraliserad läkarutbildning 6 303 6 185 118 1,9%
Övrig decentraliserad utbildning 12 330 12 099 231 1,9%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 605 2 556 49 1,9%
Lärarutbildning i minoritetsspråk 4 378 4 296 82 1,9%

Summa 1 482 452 1 448 383 34 068 2,4%

Jmf med år 2019
Förändring
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4.3. Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

I tabell 5 visas 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 sedan flera år tillbaka 
målsättningen att ha ett maximalt sparande. Därför innehåller ramen, liksom år 2015‒2019, inget 
sparande år 2020. Umeå universitet har per 2018-12-31 ett sparande motsvarande 73,1 miljoner kronor, 
vilket är nära det tidigare målet om 70 miljoner kronor. 
 
Medel för utbildning inom ALF (läkarutbildning) respektive TUA (tandläkarutbildning), där universitetet 
transfererar medel till Västerbottens läns landsting, ingår inte i angivna budgetbelopp för utbildning. Inte 
heller medel som tilldelas universitetet via anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64). 

4.3.1 Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/Lärarhögskolan 
2020 

Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan (LH) erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning 
för samtliga kostnader. Avräkning vart tredje år införs från och med budgetåret 2020, d.v.s. avräkning 
efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda 
ersättningsbeloppen mellan fakultet och institution sker år 2019 och därefter år 2022. Syftet är att ge 
institutioner mer långsiktiga förutsättningar. Utgångspunkten är att avräkning mellan Umu-gemensam 
nivå och fakultet/LH också sker vart tredje år. Denna modellförändring begränsas dock med hänsyn till 
vad som anges under avsnitt 3.3.2 Ekonomiska åtgärder. 
 
Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 infördes gällande fördelningsmodell för 
grundutbildningsramar. Nedan framgår stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken 
tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett.  
 

1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2017‒2019) 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 
2017–2018 mot bakgrund av att Lärarhögskolan de åren signalerade att de inte skulle använda 
hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 4,0 miljoner kronor per 
år 2017–2018. Inför 2019 skedde ingen utlåning till fakulteterna från Lärarhögskolans 
budgetram. 

 
2. Budgetramen reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2019 utifrån 

kriterierna. Fr.o.m. budgetramarna för 2019 ingår enbart kriterierna Avancerad nivå och 
Internationalisering och reduceringen av medel avser därför enbart dessa båda kriterier. I 
budgetramarna för 2020 har freemovers exkluderats från kriteriet Internationalisering. 
Reduceringen baseras på respektive fakultets/Lärarhögskolans andel av de medel som i budget 
de tre föregående åren (samt enligt viktning 20-30-50) fördelades utifrån kriterierna till 
respektive fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. 

 
3. 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. 
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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. Medel för ny volym år 2020 redovisas särskilt under avsnitt 
4.1. 

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

grundnivå och avancerad nivå fördelats utifrån kriterierna Forskningsanknytning, Avancerad 
nivå, Internationalisering och Samverkan under perioden 2013–2018. Inför budgetåret 2019 
sågs kriterierna/nyckeltalen över mot bakgrund av att de reviderade delmålen i flera fall inte 
längre är kopplade till parametrarna i befintlig resursfördelningsmodell. Kriteriet Samverkan 
utgick fr.o.m. budgetåret 2019, liksom Forskningsanknytning. För återstående kriterier 
Avancerad nivå och Internationalisering kvarstår tidigare års nyckeltal och mätmetoder, med 
skillnaden att fr.o.m. år 2020 ingår ej freemovers i kriteriet Internationalisering. Mot bakgrund 
av att antalet kriterier minskat från fyra till två, minskas även den andel av budgetramen som 
fördelas utifrån kriterierna från 15 till 7 procent.  

 
- 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 avsnitt 3. 

 

- Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter inom utbytesavtal (d.v.s. ej 
freemovers), 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 avsnitt 3. 

 
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 2020. Efter dialog mellan 
Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda 4,0 
miljoner kronor från Lärarhögskolans ram under år 2020, detta belopp fördelas proportionellt 
till fakulteterna enligt gällande modell. 
 

7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.  
 

I syfte att stimulera att erhållet anslag inom takbeloppet nyttjas och att inte överproduktion uppstår, 
har nedanstående förändringar införts avseende budget- och utfallsuppgifter fr.o.m. budgetåret 2016 
och framåt. Modellen har fr.o.m. budgetåret 2020 anpassats till förändrad rutin gällande avräkning, se 
avsnitt 4.3.1. 

a) I det fall fakultetsnämnd/Lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider den 
aktuella periodens budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning 
av budgetram inför kommande budgetår.  

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

periodens budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/Lärarhögskolan en 
kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Vid avräkning 
avseende aktuellt år sker eventuell debitering av avgift.  
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Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2020 per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan 
utifrån tidigare beskriven modell. Totalt är budgetramen ökad med 33,7 miljoner kronor år 2020 
(+2,4 procent) jämfört med år 2019, inklusive index (1,91 procent). Orsaken till ökningen är 
huvudsakligen fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till 
yrkesexamina som regeringen anser är fortsatt angelägen samt index.  
 
Tabell 5. Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 samt preliminära budgetramar 
år 2021─2022 (tusentals kronor). 

 
 
I budgetpropositionen för år 2019 ingår inget förslag till budgetramar för år 2021–2022 och regeringen 
har heller ännu inte aviserat något index för dessa år. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2021–
2022 har därför baserats på ett antagande om indexnivå (1,28 procent för respektive år) samt på de 
ökningar av platsantal som presenterades i budgetpropositionen för år 2018 avseende utbyggnad av 
samhällsviktiga utbildningar.   
 
Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för fakulteterna och 
Lärarhögskolan varierar beroende på vilket basår som väljs. Tabell 6 utgör en sammanställning där den 
procentuella förändringen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från år 2005 
respektive år 2010 framgår, d.v.s. jämfört med år 2020. Jämförelsen är baserad på löpande priser 
(justering för index ingår). 
 
Tabell 6. Utveckling av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioderna 2010‒2020, 
respektive 2005‒2020.  

 
 

  

FÖRDELNING AV ANSLAG Budget Preliminär Preliminär
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 2020  ram 2021  ram 2022

  OCH AVANCERAD NIVÅ tkr tkr tkr % tkr tkr
Humanistisk fak 129 158 124 369 4 790 3,9% 130 563 132 741
Samhällsvetenskaplig fak 389 935 381 335 8 600 2,3% 394 537 400 622
Medicinsk fak 1) 451 347 441 768 9 579 2,2% 455 857 463 169
Teknisk-naturvetenskaplig fak 330 414 320 770 9 644 3,0% 335 535 343 149
Lärarhögskolan 162 600 161 501 1 099 0,7% 170 586 172 616

Summa 1 463 455 1 429 744 33 711 2,4% 1 487 078 1 512 296

Jmf med år 2019
Differens

1) Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

FAKULTETSNÄMND/LH
Procentuell förändring från 

år 2010 till år 2020
Procentuell förändring från 

år 2005 till år 2020
Humanistisk fakultet 13,4% 51,1%
Samhällsvetenskaplig fakultet 14,8% 64,9%
Medicinsk fakultet 23,4% 63,4%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 18,3% 39,9%
Lärarhögskolan 22,8% -4,9%
Summa 18,9% 45,6%
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4.3.2 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer 
Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2020 kommer att anges 
i budgetpropositionen för år 2020 som presenteras under hösten 2019. Beloppen i tabellen nedan är 
därför hämtade från regleringsbrev för år 2019 och uppräknade med beräknat index för år 2020 
(1,91 procent). 

Tabell 7. Beräknade ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 (kronor). 

 

4.3.3. Konstnärliga prislappar 
I regleringsbrev för 2019 framgår följande begränsningar av det antal helårsstudenter (HST) som 
universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. 
Antalet HST inom design utökades fr.o.m. 2018 med 1 HST. Ingen förändring förväntas ske inför år 2020.  
 
Högst 311 HST inom design 
Högst 74 HST inom konst 
Högst 10 HST inom musik 
 
Fördelning av utbildningsområdet design år 2020: 
 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 252 HST (2019: 252 HST) 
Lärarhögskolan    37 HST (2019: 37 HST) 
Samhällsvetenskaplig fakultet   19 HST (2019: 19 HST) 
Humanistisk fakultet   3 HST (2019: 3 HST)  
  

Utbildningsområde HST HPR
Hum, sam, jur 32 889 21 432
Natur, teknik 56 081 47 294
Vård 59 622 51 640
Odontologi 49 305 57 434
Medicin 66 626 81 041
Undervisning 40 004 41 907
Verksamhetsförlagd utbildning 56 693 55 004
Övrigt 45 039 36 587
Design 158 920 96 825
Konst 225 613 96 860
Musik 137 105 86 688
Idrott 115 789 53 582
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4.3.4 Decentraliserad utbildning 
För år 2020 disponerar Umeå universitet preliminärt 18 633 tusen kronor inom ramen för detta särskilda 
åtagande, varav preliminärt 6 303 tusen kronor avser stöd för universitetets decentraliserade 
läkarutbildning. För år 2020 fördelas resurser för decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, 
Lycksele (SÖL) enligt tabellen nedan. 

Tabell 8. Preliminära budgetramar för decentraliserad utbildning år 2020 (tusentals kronor). 

 

Det utökade anslaget fr.o.m. år 2017 för decentraliserad läkarutbildning fördelas till medicinsk fakultet 
motsvarande 5 988 tusen kronor för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter, samt till 
Universitetsförvaltningen motsvarande 315 tusen kronor för kostnader avseende datanät på orterna 
Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. I takt med att studentantalet har minskat de senaste åren har 
anpassningar gjorts och kostnader minskat. Inför år 2020 har en översyn av fördelningen av medel för 
decentraliserad utbildning genomförts i syfte att nyttja tillgängliga medel på bästa sätt. Specificering av 
detta kommer att ske i rektors detaljbudget för år 2020. 

4.4. Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

I tabellen nedan redovisas fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Budgeterade belopp fördelas till berörd fakultet/motsvarande utifrån budgeterad intäkt för 
helårsstudenter och helårsprestationer år 2020 samt preciseras i rektors detaljbudget för år 2020. 

Tabell 9. Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 (tusentals kronor). 

 

Preliminär
DECENTRALISERAD UTBILDNING Budget 2020

tkr tkr tkr %
Tilldelning av anslag
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST) 12 330 12 099 231 1,9%
Anslag decentraliserad läkarutbildning 6 303 6 185 118 1,9%
Summa användning av anslag 18 633 18 284 349 1,9%
Användning av anslag
Utbetalning av HST/HPR 6 619 6 495 124 1,9%
Merkostnader/utvecklingskostnader/bibliotek (del av) 5 710 5 603 107 1,9%
Medicinsk fakultet 5 988 5 876 112 1,9%
Universitetsförvaltning 315 309 6 1,9%
Summa användning av anslag 18 633 18 284 349 1,9%

Jmf med år 2019
Förändring

ÖVRIG FINANSIERING
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH Berörd fakultet/ Budget 2020

AVANCERAD NIVÅ motsvarande tkr tkr tkr %
Språkstöd Humanistisk fak 8 437 8 279 158 1,9%
Idrottshögskolan Idrottshögskolan 3 181 3 121 60 1,9%
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) UPL 1 700 0 *
Mottagningsarbete Studentcentrum 112 0 *
Praktikkurser 1 157 1 135 22 1,9%
 - varav Humanistisk fakultet Humanistisk fak 287 282 5 1,9%
 - varav Samhällsvetenskaplig fakultet Samhällsvet. fak 869 853 16 1,9%
Curiosum Curiosum 1 900 0 *
Utvecklingsmedel Senare fördelning 975 4 669 * -3 694 -79,1%

Summa 18 618 17 204 -3 433 -20,0%

*) Medel 2019 till UPL, Studentcentrum och Curiosum fördelades i motsvarande omfattning som år 2020 från utvecklingsmedel.

Jmf med år 2019
Förändring
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4.4.1 Övriga kommentarer 
• Medel till språkstöd avser resurser motsvarande garantibemanning för språken finska, franska, 

ryska, italienska, spanska, tyska och samiska. Fr.o.m. år 2020 upphör modellen med 
internfakturering mellan humanistisk fakultet och fakulteter/Lärarhögskola och finansiering sker 
istället genom automatisk överföring. 
 

• Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har under perioden 2015–2019, via årlig tilldelning 
från utvecklingsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, erhållit 1,7 miljoner 
kronor per år för utveckling, utbildning och stöd inom lärplattformar och e-lärande. Inför år 2020 
har fortsatt finansiering och finansieringsform av denna verksamhet setts över. Det är viktigt att 
denna utveckling fortsätter och fr.o.m. budgetåret 2020 permanentas denna anslagstilldelning.  
 

• Vid universitetet genomförs årligen ett mottagningsarbete som riktar sig till ansvariga inom 
studentkårerna för insparksaktiviteter och liknande i samband med terminsstart. 
Mottagningsarbetet syftar till att skapa säkrare och tryggare former som inkluderar samtliga 
studenter. Studentcentrum är ansvarig enhet för mottagningsarbetet och har via årlig tilldelning, 
från utvecklingsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, erhållit 112 tusen kronor 
år 2019 som fortsatt stöd för sitt arbete med detta. Inför år 2020 har fortsatt finansiering och 
finansieringsform att setts över. Mot bakgrund av att mottagningsarbetet är viktigt, permanentas 
denna anslagstilldelning fr.o.m. budgetåret 2020.  
 

• Medel för praktikkurser 2020 fördelas med 287 tusen kronor till humanistisk fakultet och 869 
tusen kronor till samhällsvetenskaplig fakultet. Respektive fakultet ska inom sin egen 
utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2020, i syfte att ge utbildningar goda 
möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. Inför budgetåret 2021 ska användningen av 
tilldelade medel analyseras och behovet av medel för praktikkurser ses över.  
 

• Curiosum, tidigare Umevatoriet och Sliperiet, har via utvecklingsmedel för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå erhållit 1,9 miljoner kronor år 2019, samt även medel från 
forskningsanslaget och från fakulteter (se avsnitt 5.3.1. för att se hela Curiosums finansiering). 
Det är viktigt att utvecklingen av Curiosum fortsätter och fr.o.m. budgetåret 2020 permanentas 
anslagstilldelningen från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
 

• Posten för utvecklingsmedel har reducerats mot bakgrund av permanentade anslag till UPL, 
Studentcentrum och Curiosum, se ovan. Inför år 2020 reserveras 975 tusen kronor för senare 
fördelning.  
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5.  Forskning och utbildning på forskarnivå 

5.1. Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för  
 forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 
Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas ersättning från regeringen som är 
förenad med forskningsuppdraget, förutom medel för forskning inom ALF respektive TUA där 
universitetet transfererar medel till Region Västerbotten.  

I avvaktan på att styr- och resursutredningens förslag behandlas, har regeringen tidigare meddelat att de 
avser att använda Vinnovas bedömningar av samverkan med det omgivande samhället som en av tre 
faktorer för tilldelning av ökade anslag. Utgångspunkten är utifrån denna bakgrund att inte genomföra 
några stora förändringar av resursfördelningssystem inför år 2020 utan istället att se över universitetets 
resursfördelningsmodell inför år 2021. 

Nedan anges förändringar inför budget år 2020 med utgångspunkt i budgetpropositionen för år 2018, 
Vårändringsbudget 2019 samt 2019 års ekonomiska Vårproposition. Observera att den beräknade 
ökningen av forskningsanslaget är osäker och kan komma att förändras beroende på Umeå universitets 
faktiska utfall i omfördelningen av utökade forskningsanslag fördelade på kvalitetsindikatorerna 
bibliometri, externa medel och samverkan. 
 
• Anslaget till forskning och utbildning på forskanivå beräknas öka med index motsvarande 

1,91 procent år 2020 (2019: 1,22 procent). Indexökningen motsvarar 21,9 miljoner kronor. Index för 
år 2020 fastställs i samband med att riksdagen beslutar om budgetproposition för år 2020. För år 
2021 och 2022 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar och innehåller osäkerheter. 

 
• I budgetpropositionen för år 2018 aviserades en utökning av forskningsanslaget under 2019–2020 

för att ge universitet och högskolor bättre möjligheter att ta ansvar för utvecklingen av den svenska 
forskningen. Utökningen har preliminärt fördelats utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri, 
externa medel och samverkan. Utgångspunkten i budget för Umeå universitet 2020 är att denna 
utökning står kvar inför år 2020 och beräknas enligt en försiktig bedömning preliminärt innebära en 
utökning av forskningsanslaget med 7,5 miljoner kronor.  

5.2. Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning  
 och utbildning på forskarnivå 
I budget 2019 gjordes en omfördelning av 5 procent av fakulteternas befintliga forskningsanslag. I budget 
2020 har ingen motsvarande omfördelning gjorts.  
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5.3. Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på 
forskarnivå 

I tabell 10 visas totalram för forskning och utbildning på forskarnivå. Nedan specificeras förändringar 
avseende budgetram för år 2020. 

5.3.1 Förändringar år 2020 
• Samtliga befintliga poster i budget år 2020 har reglerats med index (1,91 procent). 

• Ökning av forskningsanslaget beräknas uppgå till preliminärt 7,5 miljoner kronor för Umeå 
universitet. Beloppet kan komma att justeras beroende på kvalitetsindikatorernas utveckling, då 
dessa uppdateras årligen. Det utökade beloppet har fördelats med 5,0 miljoner kronor till 
universitetsgemensam nivå för universitetsgemensamma satsningar och för senare fördelning. 
Resterande 2,5 miljoner kronor har fördelats till forskning inom Artificiell intelligens (AI).  

• Styrelsens strategiska resurs reduceras med 5,7 miljoner kronor till följd av att beslutade 
satsningar minskat de senaste åren. 

• Företagsforskarskolans anslag reduceras med 5,0 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av 
att Företagsforskarskolan har ett myndighetskapital som per 2018-12-31 uppgick till drygt 
30 miljoner kronor och som i första hand behöver användas. Företagsforskarskolan har genom 
fleråriga överskott byggt upp myndighetskapitalet, år 2018 resulterade i ett överskott med ca 
5 miljoner kronor.  

• Curiosum, tidigare Umevatoriet och Sliperiet, har under flertalet år haft finansiering från posten 
forskningsinfrastruktur med 750 tusen kronor per år. För att samla finansieringsposterna för 
Curiosum bryts posten ut från forskningsinfrastruktur år 2020 och ingår istället i Curiosums 
forskningsanslag. Posten för forskningsinfrastruktur reduceras med motsvarande 750 tusen 
kronor. Curiosum finansieras även med 1,9 miljoner kronor från anslaget för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt att humanistisk fakultet, samhällsvetenskaplig fakultet och 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet sammantaget finansierar 1,2 miljoner kronor år 2020 och 
framåt. Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt drygt 9,6 miljoner kronor i anslag 2020, 
varav 6,6 miljoner kronor från anslag forskning och utbildning på forskarnivå, 1,9 miljoner kronor 
från anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ovan angivna 1,2 miljoner kronor 
från fakulteter.  

• Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) har tidigare finansierats under posten 
forskningsinfrastruktur. För att tydliggöra finansieringen till Arcum bryts finansieringen ut till en 
egen budgetpost år 2020. Tilldelningen utgår från budget 2019 på 4,5 miljoner kronor uppräknat 
med index. Posten för forskningsinfrastruktur reduceras med motsvarande belopp.  

• Även Idrottshögskolan har tidigare finansierats under posten forskningsinfrastruktur. 
Finansieringen för Idrottshögskolan bryts med samma motivering ut till en egen budgetpost år 
2020. Tilldelningen till Idrottshögskolan från forskningsinfrastruktur var 3 miljoner kronor år 
2019. Beloppet uppräknas med index i budget 2020 och uppgår därmed till 3,04 miljoner kronor. 
Posten för forskningsinfrastruktur reduceras med motsvarande belopp. Utöver detta tillkommer 
fr.o.m. år 2020 anslag för Idrottshögskolan med 653 tusen kronor för prestationsutvecklings-
laboratorium och övrig utökad yta (34 kvadratmeter).  
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• Satsningarna på Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB) och Enheten för 
biobanksforskning är av permanent karaktär och bryts därför ut från posten 
forskningsinfrastruktur. Finansiering flyttas till forskningsanslaget för Medicinsk fakultet och det 
samlade finansieringsansvaret finns därmed hos Medicinsk fakultet fr.o.m. år 2020. Beloppen 
utgår från budget 2019 uppräknat med index, motsvarande 4,05 miljoner kronor för UCCB 
respektive 3,04 miljoner kronor för Enheten för biobanksforskning.  

• Medel för Infotech Umeå med 500 tusen kronor per år har år 2019 finansierats under posten 
forskningsinfrastruktur. Finansieringen för Infotech Umeå bryts loss som en egen budgetpost år 
2020. Posten för forskningsinfrastruktur reduceras med motsvarande belopp.  

• Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2019 om att uppdra till rektor 
att i budget för år 2020 reservera medel för en fortsatt uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de 
verksamheter som utredningen av Konstnärligt Campus omfattar. För detta tilldelas 5,0 miljoner 
kronor i budget 2020 till uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som 
KC-utredningen omfattar. Medlen knyts till det centrum för konstnärlig forskning som 
kommer att inrättas med start den 1 januari 2020 och innefattar även finansiering för centrumets 
föreståndare. Med tilldelningen följer ett tydligt uppdrag för centrumet. Berörda fakulteter 
finansierar även satsningen på uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-
utredningen omfattar fr.o.m. år 2020. Finansiering för berörda fakulteter fastställs senare under 
år 2019. Totalt planeras satsningen uppgå till 45,0 miljoner kronor under en femårsperiod, 
inklusive finansiering från berörda fakulteter.  

• Finansiering för tillkommande anslag till Idrottshögskolan och Konstnärlig forskning finansieras 
genom reducering av anslag för Styrelsens strategiska resurs och Företagsforskarskolan. 
Reduceringen frigör även ytterligare 2,6 miljoner kronor som fördelas till fakulteterna utifrån 
kvalitetsindikatorerna bibliometri (50 procent) och externa medel (50 procent) i enlighet med 
statens modell.  

• Medel för forskning med Artificiell intelligens (AI) avsätts med totalt 5,0 miljoner kronor 
år 2020. Totalt planeras satsningen uppgå till 100,0 miljoner kronor under en tioårsperiod och 
preciseras mer i ett universitetsstyrelsebeslut. Eventuell förändring av satsningens omfattning 
kan komma att ske med hänsyn till den forsknings- och innovationsproposition som väntas 
hösten 2020. Under år 2020 fördelas 2,5 miljoner kronor till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
och fördelning av resterande medel till fakulteter fastställs senare under år 2019.  

• Enligt regleringsbrev för år 2019 erhåller Umeå universitet ca 64,0 miljoner kronor för 
Strategiska forskningsområden (SFO), vilket överensstämmer med angivet belopp i budget 
för år 2019. Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I 
budget år 2020 bedöms att Umeå universitet även för detta år erhåller medel för dessa projekt. 
Beloppet har indexreglerats med 1,91 procent enligt vad som tidigare angetts. 

 
I tabell 10 visas fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 per 
fakultetsnämnd/Lärarhögskolan, m.fl. utifrån tidigare beskriven modell. I det fall regeringens 
budgetproposition år 2020 innehåller förändrat anslag för Umeå universitet, beslutar rektor om hur detta 
tillskott alternativt avdrag ska fördelas.  
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Tabell 10. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 samt preliminära budgetramar år 
2021─2022 (tusentals kronor). 
 

 
 
*Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2020. 
**Ingick tidigare i posten forskningsinfrastruktur. 
***Tidigare Umevatoriet och Sliperiet. 
 
I budgetpropositionen för år 2019 ingår inget förslag till budgetramar för år 2021–2022 och regeringen 
har heller ännu inte aviserat något index för dessa år. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2021–
2022 har därför baserats på ett antagande om indexnivå (1,28 procent för respektive år). Inför år 2021 
ska en översyn av universitetets modell för fördelning av budgetramar för forskning och utbildning på 
forskarnivå till fakulteter och Lärarhögskolan genomföras. Denna översyn kommer troligen att innebära 
att de preliminära ramarna för år 2021–2022 justeras.  

5.3.2 Övriga kommentarer 
• Budgetramen för Lärarhögskolan har t.o.m. år 2015 tillförts ytterligare 3,2 miljoner kronor per år 

finansierade via universitetets samlade ränteintäkter. I budget för år 2016 beslutade 
universitetsstyrelsen att den modell som tillämpades t.o.m. år 2015, där dessa 3,2 miljoner kronor 
finansierades av ränteintäkter, upphör för år 2016. Universitetsstyrelsen beslutade vidare att i det 
fall räntenivån bedöms ligga över +0,6 procent för år 2017 eller kommande år, ska modellen med att 
tillföra Lärarhögskolans budgetram från ränteintäkter upp till maximalt 3,2 miljoner kronor införas 
igen. Reporäntan är i dagsläget −0,25 procent (2019-03-28), vilket innebär att Umeå universitet 
betalar 0,25 procents ränta för att ha sin likviditet hos Riksgäldskontoret. För år 2020 prognostiseras 
att reporäntan uppgår till +0,3 procent. Utifrån detta bedöms det osannolikt att räntenivå kommer 
att vara över +0,6 procent år 2020 och Lärarhögskolan tillförs därför inte medel år 2020. Inför 
budgetprocessen för år 2021 upphör avstämning utifrån räntenivå och inga ytterligare medel tillförs 
till budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, d.v.s. oavsett hur räntenivån ligger.   

• Medel för tre kurser för forskarhandledare, 1,02 miljoner kronor år 2020 (2019: 1,0 mnkr), ska 
betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren. 
Specificering sker i rektors detaljbudget för år 2020.  

FÖRDELNING AV ANSLAG Budget Index Övriga Preliminär Preliminär
FORSKNING OCH UTBILDN. 2020 juste- ram 2021 ram 2022

PÅ FORSKARNIVÅ tkr ringar tkr tkr % tkr tkr
Humanistisk fak 105 062 1 969 249 0 102 844 2 218 2,2% 106 406 107 768
Samhällsvetenskaplig fak 195 034 3 655 781 0 190 598 4 436 2,3% 197 531 200 059
Medicinsk fak 332 221 6 226 7 875 0 318 120 14 101 4,4% 336 473 340 780
Teknisk-naturvetenskaplig fak 312 773 5 862 744 0 306 168 6 606 2,2% 316 777 320 832
Lärarhögskolan 50 652 949 0 0 49 703 949 1,9% 51 301 51 957
Strategiska forskningområden 65 032 1 219 0 0 63 813 1 219 1,9% 65 864 66 707
Umu-gemensamma satsningar * 44 642 795 -10 200 4 979 49 069 -4 426 -9,0% 44 342 43 537
Curiosum*** 6 569 123 750 0 5 696 873 15,3% 6 653 6 738
Forskningsinfrastruktur 44 272 830 -15 750 0 59 192 -14 920 -25,2% 44 838 45 412
Arcum** 4 586 86 4 500 0 0 4 586 100,0% 4 645 4 704
Idrottshögskolan** 3 710 158 3 552 0 0 3 710 100,0% 3 758 3 806
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna 
vid de verksamheter som KC-
utredningen omfattar 5 000 0 5 000 0 0 5 000 100,0% 5 000 5 000
Medel avseende AI (Artificiell 
intelligens) 5 000 0 2 500 2 500 0 5 000 100,0% 5 000 5 500

Summa 1 174 553 21 873 0 7 479 1 145 201 29 352 2,6% 1 188 587 1 202 801

Ökning 
FO anslag

Jmf med år 2019
Differens
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6. Universitetsgemensamma funktioner, lokal-
hyra, lokalvård, samt lönekostnadspåslag 

I tabellen nedan redovisas den totala budgetramen för universitetsgemensamma funktioner år 2020 
fördelat på posterna Budgetramar (för universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.1–6.1.3), 
Lokalanslag (för universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.4), Lokalvårdsanslag (för 
universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.5), samt budgetram för Förvärv (inom 
Universitetsbiblioteket enligt avsnitt 6.1.7). 

Tabell 11. Sammanställning över total budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2020 (tusentals 
kronor).  

 
 
Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom universitetsgemensamma påslag, se 
avsnitt 6.2 för mer information. 

6.1. Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma 
funktioner år 2020 

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket (UmUB), 
Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. I Universitetsförvaltningen ingår 12 
förvaltningsenheter som från och med år 2017 är organiserade i fem verksamhetsområden. Enheterna är 
Enheten för externa relationer, Planeringsenheten, Universitetsledningens kansli, Personalenheten, 
Ekonomienheten, Studentcentrum, International Office, Kommunikationsenheten, 
Lokalförsörjningsenheten, Universitetsservice, IT-enhet och enheten för IT-stöd och systemutveckling 
(ITS). I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, 
Internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, m.m. 
Budgetramarna anger den totala resursen för den anslagsfinansierade verksamheten. Den 
anslagsfinansierade verksamheten ska i normalfallet inte erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inom 
universitetet. Ansvarig för respektive del ska arbeta utifrån nedanstående anvisningar och bedriva en bra 
och effektiv stödverksamhet inom dessa ramar.  
 
I tabell 12 anges fördelning av anslag för universitetsgemensamma funktioner år 2020. I ramarna ingår i 
även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6. Finansiering sker genom fördelning på 
fakultetsnämnder, m.fl.  
  

Budget
2020
tkr tkr tkr %

Budgetramar 381 633 364 767 16 866 4,6%
Lokalanslag 80 330 72 470 7 860 10,8%
Lokalvårdsanslag 6 184 6 141 43 0,7%
Förvärv 46 722 45 846 876 1,9%
Summa 514 869 489 224 25 645 5,2%

SAMMANSTÄLLNING 
UNIVERSITETSGEMENSAMMA 
FUNKTIONER

Jmf med 2019
Förändring
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Tabell 12. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2020, inkl. ramar till Internrevisionen (exkl. 
lokaler och lokalvård) samt preliminära budgetramar för år 2021‒2022 (tusentals kronor).  

 

Ökningen motsvarande 16,9 miljoner kronor (+4,6 procent) år 2020 (2019: +6,0 mnkr, 2018: 
+13,2 mnkr) beror delvis på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner (budgeterade anslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt externa 
medel) ökar inför år 2020. Av ökningen (+16,9 mnkr) motsvarar 9,4 miljoner kronor förändring av basen. 
Av denna ökning motsvarar 7,0 miljoner kronor statlig indexreglering med 1,91 procent år 2020. I 
budgeten ingår ett effektiviseringskrav med 2,1 miljoner kronor år 2020 (år 2019: 0,8 mnkr). Resterande 
7,5 miljoner kronor (16,9−9,4 mnkr=7,5 mnkr) avser följande angelägna kvalitetsförstärkningar inom IT-
området samt överflyttning av kostnader inom IT-området som fram till år 2019 internfakturerats till 
fakulteter, institutioner och enheter.  
 

• Kvalitetsförstärkningar IT: Medel motsvarande 2,9 miljoner kronor avsätts för byte av IT-
system och utveckling respektive vidareutveckling av följande IT-system:  
 

o Universitetets lärplattform Cambro bygger på en gammal teknik som kommer att fasas ut 
inom de närmaste åren, det finns dessutom ytterligare en lärplattform (Moodle) inom 
universitetet. Målet är att universitetet ska ha ett Learning Management System och arbetet 
med att byta ut nuvarande system behöver påbörjas år 2020.  

 

o Datainsamling, datahantering och datalagring inom forskning bör hanteras samlat inom 
Umeå universitet. Under år 2020 behöver därför arbetet med hantering av forskningsdata 
intensifieras och samordnas både internt inom universitetet och i samarbete med andra 
universitetet och nationella aktörer. Medel behöver bland annat anslås för utveckling inom IT 
i syfte att hitta effektiva och bra lösningar utifrån forskares villkor och behov.  
 

o Universitetet har sedan flera år tillbaka ett system med individuella studieplaner för 
forskarstuderande på webb, det så kallade web-ISP-systemet. Systemet behöver uppdateras 
och justeras i syfte att klara doktoranders och handledares krav inkl. förbättrad funktionalitet.  

 
• Överflyttning av kostnader inom IT: Syftet med denna förändring är att minska 

interndebitering av tjänster och kostnader som tillhandahålls till många användare inom hela 
universitetet. De IT-tjänster som t.o.m. år 2019 internfakturerats och från och med år 2020 ingår 
i de universitetsgemensamma kostnaderna är:  
 

o Microsoft (campuslicens) 
o E-postsystemet Outlook (kostnaden ökas med 350 tusen kronor år 2020, i syfte att få en säker 

back up-hantering) 
o Varbi (system för elektronisk hantering vid rekrytering av personal) 
o Urkund (IT-system för att förebygga och upptäcka plagiat) 
o Visual arkiv (arkivsystem för institutioner och enheter).  
 

Budget Preliminär Preliminär 
2020 ram 2021 ram 2022
tkr tkr tkr % tkr tkr

Universitetsbiblioteket 68 417 66 925 1 493 2,2% 69 123 69 837

Universitetsförvaltningen 204 817 192 055 12 763 6,6% 206 931 209 067

Övrigt universitetsgemensamt 108 398 105 788 2 611 2,5% 109 517 110 648

Summa 381 633 364 767 16 866 4,6% 385 572 389 551

UNIVERSITETSGEMENSAMMA 
FUNKTIONER

Jmf med 2019
Förändring
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Genom denna överflyttning av kostnader ökar anslaget för universitetsgemensamma funktioner med 4,6 
miljoner kronor år 2020 samtidigt som interndebiteringen minskar med motsvarande summa. Processen 
för prioritering och budgetering av IT-kostnader blir också tydligare och mer transparent. 

 
Båda angivna förändringar utgår från det arbete som inleddes under år 2018 med att hitta alternativa 
modeller för finansiering av universitetsgemensamma IT-system och strategiska satsningar inom IT-
området. I beslutad budget år 2019 anges bland annat ”Arbetet sker i samråd med det 
universitetsgemensamma IT-rådet och kan komma att påverka befintliga finansieringsmodeller fr.o.m. 
budgetåret 2020.” 
 
I tabell 12 framgår även preliminära ramar avseende gemensamma funktioner för år 2021‒2022. 
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.  
 
I budgetdokumentet för år 2016 beslutade universitetsstyrelsen att den modell som tillämpades t.o.m. 
budgetåret 2015 där 8,1 miljoner kronor av kostnad för universitetsgemensamma kostnader finansierades 
av ränteintäkter upphör. Universitetsstyrelsen beslutade vidare att i det fall räntenivån bedöms ligga över 
+0,9 procent för år 2017 eller kommande år, ska modellen med finansiering av universitetsgemensamma 
kostnader från ränteintäkter upp till maximalt 8,1 miljoner kronor införas igen. Reporäntan är i dagsläget 
−0,25 procent (2019-03-28), vilket innebär att Umeå universitet betalar 0,25 procents ränta för att ha sin 
likviditet hos Riksgäldskontoret. För år 2020 prognostiseras att reporäntan uppgår till +0,3 procent. 
Utifrån detta bedöms det osannolikt att räntenivå kommer att vara över +0,9 procent år 2020. Det 
innebär att ingen del av kostnaderna för gemensamma funktioner år 2019 finansieras av ränteintäkter. 
Inför budgetprocessen för år 2021 tas återigen nytt ställningstagande utifrån gällande räntenivå våren 
2020 och Riksbankens prognoser.  

6.1.1 Universitetsbiblioteket 
Budgetramen för år 2020 är 68,4 miljoner kronor (2019: 66,9 mnkr). Ramjustering motsvarande 
+1,5 miljoner kronor år 2020 består av delfinansiering av fysisk miljö (+0,6 mnkr), index (+1,3 mnkr) 
samt effektiviseringskrav (−0,4 mnkr).  

6.1.2 Universitetsförvaltningen 
Budgetramen år 2020 är 204,8 miljoner kronor (2019: 192,1 mnkr). Ramjustering motsvarande 
+12,8 miljoner kronor år 2020 består av index (+3,7 mnkr), utökad kvalitetsfunktion (+0,9 mnkr, avser 
förstärkning av stöd för kvalitetsarbete inom utbildning och forskning, främst stöd till 
fakulteter/Lärarhögskolan och institutioner samt även stärkt stöd i samband med Universitetskans-
lersämbetets granskningar), förstärkt forskningsstöd (+1,8 mnkr), kvalitetsförstärkningar avseende IT 
(+2,9 mnkr) och överflyttning av kostnader inom IT (+4,6 mnkr) samt effektiviseringskrav (−1,1 mnkr).   

6.1.3 Övrigt universitetsgemensamt 
Budgetramen år 2020 är 108,4 miljoner kronor (2019: 105,8 mnkr). Ramjustering motsvarande 
+2,6 miljoner kronor år 2020 består av index (+2,0 mnkr), Hälsa på Campus (+0,2 mnkr), 
universitetsledningen (+1,0 mnkr) samt effektiviseringskrav (−0,6 mnkr). Anslaget för Bildmuseet år 
2019 är 14,6 miljoner kronor och anslaget räknas upp med statligt index år 2020. 
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6.1.4 Lokaler, universitetsgemensamma funktioner 
I tabellen nedan anges fördelning av anslag för lokalkostnader år 2020 avseende 
universitetsgemensamma funktioner. I ramarna ingår även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 
6.1.6.  

Tabell 13. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioners lokaler år 2020, inkl. ramar till Internrevisionen 
(tusentals kronor). 

 

Differensen mellan år 2020 och 2019 när det gäller gemensamma lokalkostnader beror huvudsakligen på 
att hörsalar fr.o.m. år 2020 tillförs ett anslag för att refinansiera området och klara teknikupprustningar 
samt på att internhyran ökar med 3,5 procent (2019: 4,0 procent). Den totala lokalytan för 
universitetsförvaltningen har minskat något mellan år 2019 och 2020, vilket innebär att den procentuella 
förändringen understiger ökningen av internhyran. För Universitetsbiblioteket har lokalytan för 
campusbiblioteket ökat marginellt mellan år 2019 och 2020, medan den totala lokalytan för övrigt 
universitetsgemensamt istället har minskat marginellt under samma period. 

6.1.5 Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner 
I tabellen nedan anges fördelning av anslag för lokalvård år 2020 avseende universitetsgemensamma 
funktioner. I ramarna ingår i även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6.  

Tabell 14. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioners lokalvård år 2020, inkl. ramar till Internrevisio-
nen (tusentals kronor). 

Ökningen av den totala budgeten för lokalvård beror huvudsakligen på att priset för lokalvård ökar med 
1,0 procent (2019: 1,2 procent) och på att den totala lokalytan för universitetsförvaltningen har minskat 
något mellan år 2019 och 2020.  
  

Budget
2020
tkr tkr tkr %

Universitetsförvaltningen 15 286 14 945 341 2,3%
Universitetsbiblioteket 47 139 45 506 1 633 3,6%
Övrigt universitetsgemensamt 12 404 12 019 386 3,2%
Hörsalar 5 500 0 5 500
Summa 80 330 72 470 7 860 10,8%

Förändring
LOKALKOSTNADER, 
UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Jmf med år 2019

Budget
2020
tkr tkr tkr %

Universitetsförvaltningen 1 472 1 474 -2 -0,1%
Universitetsbiblioteket 3 867 3 830 37 1,0%
Övrigt universitetsgemensamt 845 837 8 1,0%
Summa 6 184 6 141 43 0,7%

Förändring
LOKALVÅRD,                  
UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Jmf med år 2019
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6.1.6 Internrevision 
I tabellen nedan anges fördelning av anslag avseende Internrevisionen vid Umeå universitet. 
Anslagsfördelningen ingår även i de budgetramar som anges för Övrigt universitetsgemensamt i tabell 12, 
13 och 14. 

Tabell 15. Budgetramar för Internrevisionen år 2020 (tusentals kronor). 

 

Anslagsökningen motsvarar indexuppräkning med 1,91 procent för år 2020. Ökat anslag för 
lokalkostnader motsvarar ökad nivå för internhyra. 

6.1.7 Förvärv, m.m. 
Från och med år 2011 ingår förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket (tidskrifter, böcker, databaser 
m.m.) som en universitetsgemensam funktion, men inte i anslag för universitetsgemensamma funktioner 
(avsnitt 6.1). Nedan finns budgetram avseende förvärv inklusive vissa personalkostnader.  

Tabell 16. Budgetram för förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket år 2020 (tusentals kronor). 

 

Budgeten för förvärv ökas med index +1,91 procent (+0,9 mnkr) år 2020 jämfört med år 2019. 
 
Kostnaderna för förvärv beräknas öka inför 2020 beroende på att valutakurserna under år 2019 och 
framåt beräknas vara mindre gynnsamma och årliga prisökningar. Det finns ett tillgängligt 
myndighetskapital efter år 2018 med 8,2 miljoner kronor. Kostnaderna för förvärv m.m. år 2020 bedöms 
därför kunna klaras inom budgetram inkl. tillgängligt myndighetskapital.  

6.2. Universitetsgemensamma påslag 
De fasta beloppen år 2020 fördelas utifrån faktiska kostnader (löne- och driftskostnader) år 2017 och 
2018 samt med möjlighet för fakulteterna att genomföra justering. De fasta beloppen ska täcka kostnader 
för gemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1. Påslag för forskning och utbildning på forskarnivå är lägre 
viktat än för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, mot bakgrund av att det är mer kostnader för 
administration av utbildning. Rektor beslutar om fördelning av de fasta beloppen i rektors detaljbudget 
för år 2020. Rektor fattar tilläggsbeslut om ev. justerade fasta belopp utifrån budgetproposition. 
 
Inför budgetåret 2021 pågår en översyn av fördelningsmodellen för universitetsgemensamma påslag, i 
syfte att bedöma om det är möjligt att ta fram en modell som ger ökad stabilitet och långsiktighet för 
institutioner och enheter.  

Budget
INTERNREVISIONEN 2020

tkr tkr tkr %
Anslag 2 203 2 162 41 1,9%
Lokaler 76 73 3 3,5%
Lokalvård 7 7 0 0,5%
Summa 2 286 2 242 44 2,0%

Jmf med år 2019
Förändring

Budget
FÖRVÄRV, M.M. 2020

tkr tkr tkr %
Universitetsbiblioteket (UmUB) 46 722 45 846 876 1,9%
Summa 46 722 45 846 876 1,9%

Jmf med år 2019
Förändring
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6.3. Lokalhyra, m.m. 
Internhyran för år 2020 är 3 509 kronor per kvadratmeter och år (2019: 3 390 kr/kvm). Internhyran höjs 
med 119 kronor/kvadratmeter år 2020 vilket motsvarar 3,5 procent (2019: 4,0 procent). Höjningen är 
högre än statligt index, vilket även är fallet avseende genomsnittliga ökningarna av internhyran under 
perioden 2012–2019. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen, med anledning av 
stigande konsumentprisindex, samt gjorda och planerade investeringar år 2018–2020. Av den totala 
ökningen av internhyran år 2020 avser cirka 60 procent gjorda och planerade investeringar, medan 
resterande 40 procent avser indexökningar. Umeå universitet var år 2018 bland de universitet som hade 
lägst lokalkostnadsandel, 10,2 procent.  

6.3.1 Tomma lokaler/omställningsreserv 
Prognosen var att Umeå universitets omställningsreserv 2019 skulle vara ca 7 358 kvm vägd area. Våren 
2019 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet ökat marginellt till ca 7 403 kvm. Reserven 
bedöms minska med ca 348 kvm med anledning av planerade lokalförändringar och uppsägningar. De 
största uppsägningarna inför år 2020 är gjorda av Humlab och Institutionen för fysiologisk botanik. 
Reserven bedöms bli ca 7 055 kvm under år 2020. Disponibla lokaler, d.v.s. lokaler som inte är planerade 
att tas i bruk, är 2,9 procent vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade 
evakueringar. Ett vanligt nyckeltal i fastighetsbranschen för att klara omställningar och evakueringar i 
större bestånd är 4,0 procent. 

6.3.2 Investeringar 
Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2018 motsvarade 5,1 procent av de totala kostnaderna 
för universitetet (2017: 5,0 procent). Ökningen beror främst på att avskrivningar på investeringar under 
år 2018 har varit något större än investeringar som blivit färdigavskrivna under samma år. De 
investeringar som redovisas i tabell 17 avser investeringar i om- och nybyggnationer, 
inredning/utrustning, datanät samt passersystem/larm. Samtliga dessa investeringar finansieras inom 
ramen för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte i tabell 17.  
 
Utfallet avseende 2018 års investeringskostnader är 39,2 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat. 
De största investeringarna inför år 2020 avser Biologihuset, Universitetsbibliotekets magasin och 
värdemagasin samt Lindellhallens hörsalar. 
 
Tabell 17. Investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät- samt passersystem/larm.  

År Summa 
(mnkr) 

Kommentar 

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

2015  45,3 Samlokalisering TUV, ombyggnad Sliperiet och Vindarnas torg m.m. 

2016  36,4 Cryo-EM i Säkerhetshuset, laserlaboratorium, Förvaltningshuset plan 2 östra flygeln, 
Fokusmiljö MIT inkl. flytt café, m.m.  

2017  31,5  Inredning Biologihuset, laserlaboratorium, m.m. 

2018  39,2 Inredning Biologihuset, inredning polisutbildningshus, markarbeten utanför polisutbildnings-
huset, UCCB plan 4, m.m. Budgeterat 81,6 mnkr, många investeringar har skjutits fram i tid. 

2019 
(prognos) 

81,2 Curiosum (f.d. Umevatoriet och Sliperiet), Biologihuset, m.m.  

2020 
(prognos) 

72,9 Biologihuset, UB magasin och värdemagasin samt Lindellhallens hörsalar 
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6.3.3 Tillämpning av internhyra 
I syfte att standardisera hyressättningen beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att internhyra kan 
tillämpas för alla lokaler. I enstaka undantagsfall innebär det negativa konsekvenser för universitetet att 
tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget för år 2020 
bidrag med totalt 2,1 miljoner kronor år 2020 (2019: 2,0 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 
0,7 miljoner kronor (2019: 0,7 mnkr). Förhyrning av Dåva ingår inte år 2020.  

6.3.4 Preliminär internhyra år 2021–2022 
Investeringsnivån prognostiseras till 12,2 miljoner kronor år 2021. De största investeringarna är ITS 
serverrum, förbättrad orienterbarhet på huvudcampus m.m. År 2022 prognostiseras investeringsnivån 
till 9,3 miljoner kronor.    
 
En preliminär bedömning har genomförts, vilken innehåller betydande osäkerheter. Osäkerheterna avser 
främst debiterbar yta som kan komma att minska t.ex. om lokaler sägs upp i internhyressystemet, 
inflation, ränta, eventuella omförhandlade hyresavtal, samt osäkerheter om exakt vilka investeringar och 
lokalförändringar som ska genomföras, samt tidpunkter för dessa.  

 
Den preliminära bedömningen är att internhyran år 2021 blir 3 632 kr per kvm verksamhetsyta och år 
samt att internhyran år 2022 blir 3 741 kr per kvm verksamhetsyta och år. Det innebär 
internhyresökningar med 123 kr (3,5 procent) respektive 109 kr (3,0 procent). 

6.4. Lokalvård 
Priset för lokalvård förändras till 336,0 kronor per kvadratmeter år 2020 (2019: 332,70 kronor). Den 
procentuella ökningen är 1,0 procent år 2020 jämfört med år 2019 (2019: 1,2 procent). Mot bakgrund av 
att det finns ett tillgängligt myndighetskapital vid ingången till år 2019 förändras lokalvårdspriset med 
något lägre procentsats än statligt index.  

6.5. 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. 
 

Lönekostnadspåslaget höjdes varje år 2014–2016 p.g.a. årligt markanta ökade pensionsavgifter till 
Statens Pensionsverk (SPV) och har efter det legat på samma nivå för åren 2016−2019. 
Lönekostnadspåslaget behöver höjas med 1,0 procentenhet för att finansiera ökade pensionsavgifter år 
2019 och 2020. Ökningen av pensionsavgifter beror främst på att lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 
(2019: 64 400 kr) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. Om person som har lön över 7,5 
inkomstbasbelopp har få år kvar till pension ökar avgiften till SPV ytterligare. Både år 2019 och år 2020 
ökar Umeå universitets pensionsavgifter till följd av detta. Inför år 2018 har dessutom SPV sänkt sin ränta, 
vilket också medför ökade avgifter. 
 
Ytterligare en förändring inför år 2020 är att lönekostnadspåslaget för personer födda mellan 1939 och 
1954 sänks och nivån på lönekostnadspåslaget höjs för övriga åldersgrupper. Syftet med denna förändring 
är att i högre utsträckning följa riksdagens beslut om arbetsgivaravgifter.  
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Tabell 18. Nivåer för lönekostnadspåslag år 2020. 

Åldersgrupp år 2019  
(ingen förändring jämfört med föregående år) 

År 2020 År 2019 

Personer födda 1989 och senare 53,584 % 52,164 % 
Personer födda 1955 och 1988 51,72 % 50,3 % 
Personer födda mellan 1939 och 1954 40,0 % 49,58 % 
Personer födda 1938 och tidigare 18,58 % 17,16 % 

 

Regeringen kan komma att föreslå förändringar för olika åldersgrupper avseende arbetsgivaravgift, 
särskild löneskatt samt ålderspensionsavgift. I detta fall delegerar universitetsstyrelsen till rektor att 
besluta om justerade nivåer för berörda åldersgrupper. I Vårändringsbudgeten för 2019 föreslås 
förändringar för den yngsta åldersgruppen, men effekten av detta är för liten för att påverka uppgifterna 
i tabellen ovan.  
 
Inför år 2021 kan nivån på lönekostnadspåslaget komma att behöva höjas ytterligare. Orsaken till detta 
är att universitetets pensionsavgifter ökar varje år och det är svårt att prognostisera utvecklingen inför år 
2021. 
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Bilaga 1

Sammanställning av fördelade anslag år 2020 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan,
Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Övrigt universitetsgemensamt

I tabellen nedan redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2020. 
Förutom anslag finansieras Umeå universitets verksamhet med bidrag, avgifter och andra ersättningar, samt finansiella intäkter. Tillkommer gör också medel för särskilda utgifter som finansieras
via anslag 2:64 (t.ex. praktiknära forskning, kompletterande utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare, medel för innovationskontor) och ersättning enligt ALF- och TUA-avtalet.

Enhet: Tkr

Tilldelat 
anslag GU

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 129 158 2 605 131 763 105 062 0 105 062 0 0 0 0 0 236 825
Samhällsvetenskaplig fakultet 4.) 389 935 0 389 935 198 744 0 198 744 0 0 0 0 0 588 679
Medicinsk fakultet 451 347 5 988 457 335 332 221 0 332 221 0 0 0 0 0 789 556
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 330 414 0 330 414 315 273 0 315 273 0 0 0 0 0 645 687
Lärarhögskolan 162 600 4 378 166 978 50 652 0 50 652 14 549 0 0 0 14 549 232 179
Universitetsbiblioteket (UmUB) 0 0 0 0 0 0 68 417 47 139 3 867 46 722 166 145 166 145
Universitetsförvaltningen 0 315 315 0 0 0 204 817 15 286 1 472 0 221 575 221 890
Övrigt universitetsgemensamt 3.) 0 5 710 5 710 172 601 0 172 601 93 849 17 904 845 0 112 598 290 909

Summa 1 463 454 18 996 1 482 450 1 174 553 0 1 174 553 381 632 80 329 6 184 46 722 514 867 3 171 870

2.) Medel fördelade ti l l  universitetsgemensamma funktioner finansieras via debitering av fasta belopp ti l l  fakulteter, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen.

3.) Inkl. Internrevision.

4.) I forskningsanslaget ti l l  Sam fak ingår anslag ti l l  Idrottshögskolan med 3 710 tkr.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 
OCH AVANCERAD NIVÅ 2020

FORSKNING OCH UTBILDNING 
PÅ FORSKARNIVÅ 2020

UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 
2020

1.) Anslaget får användas för utgifter vid universitetet för särskilda åtaganden, vilka för Umu´s del avser decentraliserad utbildning (Med fak, universitetsförvaltningen samt övrigt universitetsgemensamt), bidrag ti l l  
lektorat i  samiska respektive Bildmuséet (Hum fak), samt Lärarutbildning i  minoritetsspråk (Lärarhögskolan). 
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1. Rektors detaljbeslut i budget 2020 
1.1. Bakgrund  
 
Universitetsstyrelsen beslutade 2019-06-11 att fastställa Budget 2020 Umeå universitet inkl. 
ekonomisk plan 2021–2022. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om 
fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2020. 
 
Umeå universitet erhåller förslag från regeringen på budget för år 2020 först i budgetpropositionen 
som presenteras i september 2019. Universitetsstyrelsen har gett rektor delegation att fatta 
tilläggsbeslut om budget för år 2020 utifrån budgetproposition. Eventuellt tilläggsbeslut kommer 
att fattas av rektor i oktober 2019. 
 

1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

1.2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd 
Enligt Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 avsätts 8 437 tkr till 
språkstöd (2019: 8 279 tkr). Ökningen från år 2019 består i sin helhet av indexjustering med 1,91 
procent (+158 tkr). Fr.o.m. år 2020 upphör den tidigare modellen med internfakturering mellan 
humanistisk fakultet och fakulteter/Lärarhögskola och finansiering sker istället genom automatisk 
överföring.  
 
Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 
2020. I tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.  
 
Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2020 (tkr). 

 
  

GU-intäkt (budget 2020) Andel GU-intäkt
Kostnad för 

språkstöd år 2020
Hum fak 129 158 8,8% 745
Sam fak 389 935 26,6% 2 248
Med fak 451 347 30,8% 2 602
Tek-nat fak 330 414 22,6% 1 905
Lärarhögskolan 162 600 11,1% 937
Summa 1 463 455 100,0% 8 437
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1.2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan 
Enligt Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 avsätts 3 181 tkr till 
Idrottshögskolan (2019: 3 121 tkr). Ökningen från år 2019 består av indexjustering med 1,91 procent 
(+60 tkr).  
 
Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 
2020. I tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.  
 
Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2020 (tkr). 

 
 

1.2.3 Fördelning av kostnad för utvecklingsmedel 
År 2019 uppgick kostnaden för utvecklingsmedel till 4 669 tkr. Ur posten tilldelades 
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) 1,7 miljoner kronor, Studentcentrum 112 tkr och 
Curiosum (tidigare Umevatoriet och Sliperiet) 1,9 miljoner kronor. I Budget 2020 Umeå universitet 
inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att det är viktigt att utvecklingen inom UPL och Curiosum, 
som dessa medel finansierar, fortsätter samt att mottagningsarbetet inom Studentcentrum är 
viktigt. Finansieringen för dessa poster permanentas därför fr.o.m. år 2020. Fördelningen av medel 
till UPL framgår även av tabell 15 i avsnitt 1.4.5. Ur posten för utvecklingsmedel kvarstår efter 
finansiering till redan nämnda poster 975 tkr för senare fördelning efter beslut av rektor. Vicerektor 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avgör vilka insatser som beviljas medel.  
 
Totalt uppgår kostnaden för utvecklingsmedel till 4 687 tkr år 2020 (2019: 4 669 tkr). Budgeterat 
belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2020. I 
tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.  
 
Tabell 3. Fördelning av kostnad för utvecklingsmedel år 2020 (tkr).  

 
  

GU-intäkt (budget 2020) Andel GU-intäkt
Kostnad för 

Idrottshögskolan år 2020
Hum fak 129 158 8,8% 281
Sam fak 389 935 26,6% 848
Med fak 451 347 30,8% 981
Tek-nat fak 330 414 22,6% 718
Lärarhögskolan 162 600 11,1% 353
Summa 1 463 455 100,0% 3 181

GU-intäkt (budget 2020) Andel GU-intäkt
Kostnad för 

utvecklingsmedel år 2020

Hum fak 129 158 8,8% 414
Sam fak 389 935 26,6% 1 249
Med fak 451 347 30,8% 1 446
Tek-nat fak 330 414 22,6% 1 058
Lärarhögskolan 162 600 11,1% 521
Summa 1 463 455 100,0% 4 687
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1.2.4 Fördelning av kostnad för praktikkurser 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att medel för praktikkurser 
fördelas med 287 tkr till humanistisk fakultet och 869 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet, totalt 
1 157 tkr (2019: 1 135 tkr). Ökningen från år 2019 består av indexjustering med 1,91 procent (+22 
tkr). Finansiering sker genom att fakulteterna och Lärarhögskolan betalar kostnaden för 
praktikkurser till humanistisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet. Kostnaden fördelas utifrån 
budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2020. I tabellen nedan finns 
fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Respektive fakultet ska inom sin egen utbildningsram år 2020 medfinansiera med egna medel, i 
syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. Inför budgetåret 
2021 ska användningen av tilldelade medel analyseras och behovet av medel för praktikkurser ses 
över. 
 
Tabell 4. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig 
fakultet år 2020 (tkr). 

 
 

1.2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet 
Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och 
licenstjänst för NyA-systemet. Umeå universitet har ännu inte erhållit uppgift från Universitets- och 
högskolerådet (UHR) om avgift för år 2020. UHR meddelade i beslut om avgift för år 2019 att för 
år 2020 bedöms avgiften på totalnivå vara oförändrad jämfört med år 2019, vilket innebär att det 
endast är fördelningen av det totala antalet anmälningar respektive helårsstudenter som kommer 
att påverka avgiften per lärosäte. Eftersom ingen uppgift om fördelning mellan lärosätena ännu 
erhållits kommer fördelning av avgift år 2020 att göras utifrån avgift för år 2019. I det fall definitiv 
avgift avviker från preliminär avgift kommer eventuell mellanskillnad att regleras i samband med 
tilläggsbeslut i budget utifrån budgetproposition under oktober 2019. Om inget tilläggsbeslut skulle 
fattas utifrån budgetpropositionen sker eventuell reglering i rektors detaljbudget för år 2021. 
 
Kostnaden för år 2020 är utökad med 64 tkr för lokal antagningsomgång. Denna kostnad betalades 
av Umeå universitet centralt år 2019 men fördelas år 2020 på samma fördelningsgrund som 
resterande kostnader för NyA-systemet. Utöver dessa 64 tkr betalar Designhögskolan respektive 
institutionen för omvårdnad 32 tkr vardera för lokal antagningsomgång. 
 
Kostnad att fördela för år 2020 uppgår till 10 861 tkr. I tabellen på nästa sida framgår fördelning av 
preliminär kostnad för NyA-systemet år 2020. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per 
fakultet och Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2019.  
 
  

GU-intäkt (budget 2020) Andel GU-intäkt
Kostnad för

 praktikkurser år 2020
Hum fak 129 158 8,8% 102
Sam fak 389 935 26,6% 308
Med fak 451 347 30,8% 357
Tek-nat fak 330 414 22,6% 261
Lärarhögskolan 162 600 11,1% 129
Summa 1 463 455 100,0% 1 157
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Tabell 5. Preliminär fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan 
år 2020 (tkr).  

 
 

1.2.6 Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till 
Kiruna 

Inför fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna år 2020 har en 
uppföljning av förbrukade medel år 2016─2018 inhämtats från de fakulteter och institutioner som 
tilldelats medel år 2019. I uppföljningen har även angetts uppskattning av förbrukning av tilldelade 
medel för år 2019 och utifrån detta ett eventuellt äskande av medel för år 2020  
 
Inför år 2020 kvarstår 5 462 tkr att fördela. Samtliga kvarvarande medel fördelas år 2020 enligt 
nedanstående tabell (2019: 6 166 tkr). Detta innebär att år 2020 är sista året som medel tilldelas för 
utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna.  
 
Tabell 6. Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna år 2020 (tkr). 

 

1.2.7 Decentraliserad utbildning 
För år 2020 disponerar Umeå universitet preliminärt 18 633 tkr inom ramen för detta särskilda 
åtagande, varav preliminärt 6 303 tkr avser stöd för universitetets decentraliserade läkarutbildning. 
En översyn av fördelningen av medel för decentraliserad utbildning har påbörjats i syfte att anpassa 
resursfördelningen efter nuvarande förutsättningar. Förslag till anpassning har processats med 
fakulteterna och inför år 2020 sker följande anpassning: 
 

• Stöd till studentgrupper med få studenter tas bort (ca 410 tkr). 
 
Anpassningen kommer inför år 2021 att fortsätta. Under hösten 2019 sker fortsatt process med 
fakulteterna med målet att rektor fattar beslut i november 2019. 

  

Summa kurstillfällen 
VT och HT 2019

Andel kurstillfällen Preliminär kostnad NyA år 
2020

Hum fak 485 14,1% 1 526
Sam fak 1 044 30,3% 3 286
Med fak 591 17,1% 1 860
Tek-nat fak 841 24,4% 2 647
Lärarhögskolan 490 14,2% 1 542
Summa 3 451 100,0% 10 861

Fördelning av medel år 2020
2 895

58
2 349

160
5 462Summa

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Institutionen för fysik 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för idé- och samhällsstudier
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1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå 

1.3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges: ”Medel motsvarande tre 
kurser för forskarhandledare, 1,02 miljoner kronor år 2020 (2019: 1,0 miljoner kronor), ska betalas 
av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren.” Medlen 
fördelas till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). I tabellen nedan finns fördelning av 
kostnad för år 2020 utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 7. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2020 (tkr). 

 
 

1.3.2 Fördelning av anslag avseende Umu-gemensamma satsningar 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att 44 642 tkr av anslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 fördelas till Umu-gemensamma satsningar 
(2019: 52 709 tkr). Minskningen av anslaget beror främst på reducerat anslag till 
Företagsforskarskolan med 5 miljoner kronor och styrelsens strategiska resurs med 5,7 miljoner 
kronor. Reduceringarna av anslagen har gjorts till följd av att Företagsforskarskolan har ett stort 
uppbyggt myndighetskapital som i första hand behöver användas samt att beslutade satsningar från 
styrelsens strategiska resurs minskat de senaste åren. 
 
I tabellen nedan framgår fördelning av anslaget för år 2020 utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 8. Fördelning av anslag avsatta till Umu-gemensamma satsningar år 2020 (tkr). 

 
  

Antal deltagare i snitt år 
2016-2018

Andel deltagare Kostnad för forskarhand-
ledningskurser år 2020

Hum fak 5,3 7,5% 76
Sam fak 15,7 22,0% 224
Med fak 36,0 50,5% 515
Tek-nat fak 14,3 20,1% 205
Summa 71 100,0% 1 020

Umu-gemensam satsning Fördelning anslag år 2020
Styrelsens och rektors strategiska resurs 18 593
Företagsforskarskolan 8 456
Uminova Innovation (inkl. inkubator) 10 979
Forskningsledarutbildning 1 135
Strategiska satsningar 4 979
Infotech Umeå 500
Summa 44 642
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1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att 65 032 tkr av anslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 fördelas till Strategiska forskningsområden 
(SFO) (2019: 63 813 tkr). Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt 
Ecochange. I tabellen nedan framgår fördelning av anslaget för år 2020 utifrån 
universitetsstyrelsens beslut.  
 
Tabell 9. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2020 (tkr). 

 
 
Umeå universitet står som värd för de två strategiska forskningsområden i tabellen ovan. Därutöver 
erhåller Umeå universitet medel från andra lärosäten för sitt deltagande i ytterligare sex strategiska 
forskningsområden: The U-Can Comprehensive Cancer Consortium, Forests and other 
plants/TC4F (Trees and crops for the future), eSSENCE – An eScience Collaboration, Bridging 
Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre, Translational 
Program in Diabetes Research, Education and Care och Cognitive and Motor functions in Health 
and Disease during the Lifespan. 
 

1.3.4 Fördelning av kostnad för Curiosum 
Fördelningen av kostnad för Curiosum (tidigare Umevatoriet och Sliperiet) från berörda fakulteter 
permanentades i rektors detaljbudget för år 2016 och framgår av nedanstående tabell. Curiosum 
finansieras förutom nedanstående medel även med 6 569 tkr från anslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå samt 1 900 tkr från anslag för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Tilldelningen av medel framgår av avsnitt 5.3.1 i Budget 2020 Umeå universitet inkl. 
ekonomisk plan 2021–2022. 
 
Tabell 10. Fördelning av kostnad för Curiosum år 2020 (tkr). 

 
  

Strategiska forskningsområden Fördelning anslag år 2020
Energi (Bio4Energy) 55 772
Havsmiljöforskning (Ecochange) 9 259
Summa 65 032

Kostnad för Curiosum år 2020
Hum fak 300
Sam fak 300
Tek-nat fak 600
Summa 1 200
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1.4. Universitetsgemensamma poster 

1.4.1 Fördelning av fasta belopp (universitetsgemensamma påslag) 
Fördelning av fasta belopp år 2020 utifrån Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 
2021–2021 framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell 11. Fördelning av fasta belopp år 2020 (tkr). 

 
* Inkl. HPC2N fr.o.m. 2018. 
 
Totalt uppgår fördelning av fasta belopp för år 2020 till 512 770 tkr (2019: 487 164 tkr). Summan 
består av finansiering av nedanstående poster, 
 

• budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 381 633 tkr 
• universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader 80 330 tkr 
• universitetsgemensamma funktioners lokalvårdskostnader 6 184 tkr,  
• budgetram för förvärv 46 722 tkr, 
• samt avdrag för del av budgetram till Idrottshögskolan −2 099 tkr, då denna del 

fördelas som kostnad till fakulteter/Lärarhögskolan enligt rektors detaljbeslut i budget 
2020, punkt 1.2.2. 

 
Kostnaden för universitetsgemensamma poster sätts ofta i relation till total verksamhetskostnad för 
att se hur stor andel dessa utgör. År 2020 uppgår andelen universitetsgemensamma kostnader till 
12,0 procent av den totala verksamhetskostnaden som Umeå universitet redovisar i 
årsredovisningen för år 2018 (2019: 11,6 procent). Av ökningen år 2020 förklaras 0,2 procent av 
den särskilda satsningen i budget år 2020 på angelägna kvalitetsförstärkningar inom IT-området 
samt överflyttning av kostnader inom IT (se avsnitt 6.1 i Budget 2020 Umeå universitet inkl. 
ekonomisk plan 2021–2021). 
 
Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell 
andel av stödverksamhetens kostnader. Det finns dock vissa finansiärer där det är svårt att få full 
täckning för stödverksamhetens kostnader. I dessa fall måste medfinansiering ske via anslagsmedel. 
Vid debitering av fasta belopp för grundutbildning och universitetsgemensamt tillkommer därför 
kostnad för medfinansiering av gemensamma kostnader. För forskning sker denna finansiering 
direkt från fakulteternas/motsvarande forskningsanslag. I tabell 12 redovisas totalt fast belopp 
inklusive kostnad för medfinansiering av gemensamma kostnader för grundutbildning och 
universitetsgemensamt.  
 
  

GRUNDUTBILDNING FORSKNING UNIV.GEMENSAMT TOTALT
Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp, tkr

Humanistisk fakultet 29 344 18 486 0 47 829
Samhällsvetenskaplig fakultet 92 557 51 102 0 143 659
Medicinsk fakultet 77 130 90 384 0 167 514
Teknisk Naturvetenskaplig fakultet* 49 465 71 947 2 651 124 062
Lärarhögskolan 4 028 435 0 4 463
Universitetsförvaltningen, m.fl. 2 194 967 19 470 22 631
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL) 2 105 -113 -6
ARCUM, Curiosum 0 2 508 109 2 617
Summa 254 720 235 933 22 117 512 770

Fakultet/motsvarande
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Tabell 12. Total kostnad avseende fasta belopp (enligt tabell 11) och medfinansiering av gemensamma 
kostnader för grundutbildning och universitetsgemensamt år 2020 (tkr). 

 
*) Beloppet inkluderar ej medfinansiering av gemensamma kostnader som finansieras från 
fakulteternas/motsvarande forskningsanslag. 

**) Inkl. HPC2N fr.o.m. 2018 

 

1.4.2 Fastställande av delposter avseende personalsociala kostnader 
För att även år 2020 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 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022.  
 
Tabell 13. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2020 (tkr). 

 
 
Inför år 2019 utökades ramen med 20 tkr för Lokalförsörjningsenhetens arbete med arbetsmiljö 
samtidigt som ramen för Personalenhetens arbete med arbetsmiljö minskades med motsvarande 
belopp. Fr.o.m. budgetåret 2020 permanentas denna överföring.  
 
  

GRUNDUTBILDNING FORSKNING* UNIV.GEMENSAMT TOTALT
Debiteras vh 10, tkr Debiteras vh 20, tkr Debiteras vh 70/90, tkr Fast belopp, tkr

Humanistisk fak 30 117 18 486 0 48 602
Samhällsvetenskaplig fak 88 595 51 102 0 139 697
Medicinsk fak 79 516 90 384 0 169 900
Teknisk Naturvetenskaplig fak** 51 504 71 947 2 651 126 101
Lärarhögskolan 3 955 435 0 4 390
Universitetsförvaltningen, m.fl. 1 931 967 27 441 30 338
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL) 1 105 43 149
ARCUM, Curiosum 0 2 508 109 2 617
Summa 255 619 235 933 30 243 521 795

Fakultet/motsvarande

Delposter Budget 2020
Arbetsmiljö (Personalenheten) 796
Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten) 1 023
Delpensionskostnader 7 279
Strukturkostnader 10 744
Handläggare rehab/struktur 1 540
Rehabiliteringskostnader 1 683
Företagshälsovård 8 937
Friskvård 4 738
Komp. facklig förtroendemannatid 6 750
Summa 43 490
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1.4.3 Detaljbeslut om investeringar 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att de största 
investeringarna år 2020 avser Biologihuset, Universitetsbibliotekets magasin och värdemagasin 
samt Lindellhallens hörsalar.  
 
Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar ökar inför år 2020 och uppgår till 44,9 
miljoner kronor (2019: 36,0 miljoner kronor). Även budgetramen för investeringar i inredning ökar 
år 2020 och uppgår till 18,9 miljoner kronor (2019: 13,6 miljoner kronor). De största kostnaderna 
kommer från redan nämnda stora investeringar i Biologihuset, Universitetsbibliotekets magasin 
och värdemagasin samt Lindellhallens hörsalar.  
 
Budgetramen för investeringar i datanät ökar till 7,5 miljoner kronor år 2020 (2019: 5,3 miljoner 
kronor). Ökningen beror till stor del på kostnader för ITS serverrum (1,0 miljoner kronor) samt 
husnät och switchar i Universitetssjukhuset (1,7 miljoner kronor). Budgetramen för investeringar i 
passersystem/larm/bevakning uppgår till 1,7 miljoner kronor för år 2020 (2019: 0,4 miljoner 
kronor). Ökningen beror främst på kostnad i samband med investeringar i Biologihuset.  
 
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.  
 

1.4.4 Tillämpning av internhyra 
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges: ”I syfte att standardisera 
hyressättningen beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att internhyra kan tillämpas för alla 
lokaler. I enstaka undantagsfall innebär det negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa 
internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 
2,1 miljoner kronor år 2020 (2019: 2,0 miljoner kronor) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 
miljoner kronor (2019: 0,7 miljoner kronor). Förhyrning av Dåva ingår inte år 2020.” 
 
I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet 
själv ska bidra med år 2020.  
 
Tabell 14. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2020 
(tkr). 

 
 

  

Lokal Fakultet Fakultetens finansiering (25 %) Reducerad hyra 2020

Bollhall IKSU Sam fak 116 348
DDB i Haparanda Sam fak 356 1 067
Prestationsutvecklingslaboratoriet Sam fak 102 305
CIRC, Abisko Tek-nat fak 121 362
Summa 694 2 081
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1.4.5 Fördelning av medel mellan Universitetsbiblioteket och 
Universitetspedagogik och lärandestöd 

Rektor beslutar att fastställa fördelning av anslagsmedel inom Universitetsbiblioteket (UmUB) och 
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) år 2020 enligt nedanstående tabell.  
 
Tabell 15. Fördelning av anslagsmedel år 2020 mellan UmUB och UPL (tkr). 

 
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 1.2.3 permanentas den anslagstilldelning på 1 700 tkr som UPL 
erhåller från utvecklingsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med år 
2020. Tilldelningen ingår därför i ovanstående tabell över anslagsfördelning.  
 

1.4.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag 
Fr.o.m. år 2018 infördes en ny modell för kostnader för universitetets fasta telefoni/Skype för 
företag som innebär att kostnaderna fördelas per anställd och på så sätt medför att alla bidrar till 
finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader.  
 
För de institutioner som betalar för telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel minskas 
antalet anställda med det antal abonnemang inom Region Västerbottens växel som respektive 
fakultet redan betalar för, för att inte drabbas av dubbla abonnemangskostnader.  
 
För forskarstuderande ingår endast 50 procent av antalet aktiva forskarstuderande i antalet 
anställda. Amanuenser exkluderas helt vid beräkningen av antal anställda.  
 
Färre förändringar i programvaran och en stabilare driftmiljö för Skype för företag har gjort att 
drifts- och förvaltningskostnaderna minskat. Från år 2020 och framåt minskar totalkostnaden med 
1,0 miljoner kronor. 
 
Vid en jämförelse mellan kostnaden fördelat på fakultet/motsvarande för år 2020 och 2019 framgår 
att medicinsk och humanistisk fakultet får relativt små sänkningar. Detta beror på att fakulteterna 
ökat antal anställda sedan föregående år och även minskat antal aktiva forskarstuderande (vilka 
subtraheras med 50 procent). Beräkningsunderlaget har därmed ökat med nästan 14 procent för 
medicinsk fakultet respektive 11 procent för humanistisk fakultet. Även teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet har ökat antal anställda och minskat antal aktiva forskarstuderande sedan föregående år, 
men den procentuella ökningen av beräkningsunderlaget är endast drygt 5 procent, varför de får en 
större sänkning av kostnaden jämfört med medicinsk fakultet. Universitetsförvaltningen och 
Universitetsbiblioteket har sedan föregående år minskat antal anställda och därmed ökar även 
övriga fakulteters/motsvarandes relativa andelar. 
 

Typ av anslag Fördelas till UmUB Fördelas till UPL Totalt budgetbeslut 2020
Anslag 56 415 12 002 68 417
Anslag dec.utbildning 2 430 0 2 430
Förvärv 46 722 0 46 722
Lokaler 46 060 1 079 47 139
Lokalvård 3 750 117 3 867
Forskarhandledarkurs 0 1 020 1 020
Lärplattformar och e-lärande 0 1 700 1 700
Summa 155 377 15 918 171 295
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Uppgifter om antalet anställda respektive antal forskarstuderande avser årsredovisningssiffror för 
2018. Antalet abonnemang inom Region Västerbotten avser uppgifter från fakulteterna per 31 maj 
2017. Antal amanuenser avser uppgifter från Fokus per oktober 2018. 
 
Fördelning av kostnad för år 2020 framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 16. Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag år 2020, kronor.  

 

Fakultet/
motsvarande

Antal 
anställda 
okt 2018

Antal 785-
abonnemang 
2017

Antal 
anställda 
exkl 785

Antal aktiva 
forskarstud 
2018

Antal 
amanuenser 
2018

Antal anst 
exkl 785 exkl 
50% forsk 
exkl. am.

Kostnad för 
fast telefoni 
2020 (kr)

Kostnad fördelad 
på anst. exkl. 785 
exkl. 50% forsk. 
exkl. am.

9 400 000
Med fak 1 099 463 636 377 8 440 1 316 539
Tek-nat fak 923 10 913 209 30 779 2 332 027
Sam fak 916 916 121 14 842 2 520 746
Hum fak 372 372 81 4 328 981 039
Lärarhögskolan 22 22 0 0 22 65 902
Univ förvaltningen 579 579 0 0 579 1 734 417
Univ gemensamt 21 21 0 0 21 62 906
UmUB 154 154 0 27 127 380 433
Övrigt (EPM) 2 2 0 0 2 5 991
Summa 4 063 473 3 615 788 83 3 138 9 400 000
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