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1. Sammanfattande prioriteringar 
I detta budgetunderlag för perioden 2020–2022 lämnar Umeå universitet uppgifter och 
bedömningar enligt regeringens direktiv beslutade den 22 november 2018 (U2018/04473/UH). 
Universitetet framför också ett antal för universitetet strategiskt viktiga frågor där insatser i 
kommande statsbudget vore särskilt angelägna. Dessa kommenteras närmare i de olika avsnitten i 
budgetunderlaget och sammanfattas här kort. 

På ett övergripande plan framhåller Umeå universitet följande angelägna områden för 
förstärkning: 

 Behovet av högre andel basanslag till forskning (avsnitt 4.2)  

 Ett samlat grepp om forskningsinfrastruktur bl.a. för långsiktig finansiering av driften av 
Max IV (avsnitt 4.3)  

Specifikt för Umeå universitet yrkas:   

 Ett utökat stöd med ytterligare tio utbildningsbidrag avseende kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) för personer med forskarexamen (avsnitt 6.1) 

 Utbyggnad av läkarprogrammet med 24 nybörjarplatser fr.o.m. år 2020, samt full 
finansiering vid ev införande av en 12:e termin, i både anslagsram och ALF-tilldelning. 
(avsnitt 6.2) 

 Ett utökat strategiskt stöd om 25 mnkr/år för att stärka utbildning och forskning inom 
området artificiell intelligens (avsnitt 6.3) 

 Ett uppdrag samt resurser motsvarande 20 mnkr/år för att under perioden inrätta ett 
nationellt centrum för arktisk forskning och utbildning (avsnitt 6.4) 

 Ett årligt anslag om 10 mnkr fr.o.m. år 2020 för att bygga upp och bedriva 
professionsrelevant och praktiknära polisforskning (avsnitt 6.5) 

 

2. Strategiska utmaningar 
Umeå universitet står i likhet med andra svenska lärosäten inför olika strategiska utmaningar, varav 
vissa kan hanteras genom ett ständigt pågående internt utvecklingsarbete medan andra har att göra 
med förutsättningar och villkor som vi själva inte råder över. 

Som Umeå universitet framförde i föregående års budgetunderlag präglas dagens situation av flera 
obalanser och inslag av fragmentisering, varför vi välkomnar den samlade översyn som Styr- och 
resursutredningen haft i uppdrag att genomföra. Vi kommer att ta ställning till de konkreta förslag 
som utredningen lämnat när utredningen remitteras, men de principiella utgångspunkter som 
utredningen formulerat ligger väl i linje med vad Umeå universitet och andra lärosäten förordat 
tidigare, dvs. en tillitsbaserad styrning som ger långsiktiga förutsättningar och handlingsutrymme 
för varje lärosäte att ta ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. De inslag av detaljstyrning, 
ryckighet och bristande samordning som har funnits i styrningen behöver undvikas i framtiden för 
att Umeå universitet och det svenska högskolelandskapet som helhet ska kunna möta samhällets 
behov av högre utbildning och forskning med hög kvalitet. Som vi anförde i föregående års 
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budgetunderlag är det angeläget att det ges tillräckligt med tid och resurser för såväl dialog kring 
som genomförande av de reformer som blir aktuella. 

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som Brexit, planeras verkställas den 29 
mars 2019. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring om det kommer att finnas 
ett associeringsavtal mellan EU och Storbritannien vid utträdet ur EU. Träffas ett avtal kring 
framtida förbindelser parterna emellan blir följderna av Brexit sannolikt begränsade. Om inte kan 
förhållandena komma att ändras radikalt och Brexit kommer att påverka universitetssektorn i hög 
grad, exempelvis vad gäller forskningssamarbeten, finansiering, rekrytering och studentutbyten.  

En av de största utmaningarna, tillika ett av de enskilt största hoten mot kvalitet i svensk högre 
utbildning och forskning, är den under många år pågående urholkningen av anslaget. Den viktigaste 
orsaken till urholkningen är principerna för den årliga pris- och löneuppräkningen. Det så kallade 
produktivitetsavdraget, som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en 
produktivitetsökning, är inte rimligt att tillämpa för kärnverksamheten vid ett lärosäte då 
möjligheterna till effektivisering och rationalisering inte är desamma inom högre utbildning och 
forskning som i andra statliga myndigheters verksamhet. De årliga kostnadsökningarna för bland 
annat lönerevision, innebär exempelvis större undervisningsgrupper och risk för att studenternas 
kontakttid med lärarna minskar ytterligare. För vuxenutbildningen i Sverige används det så kallade 
Skolindexet, som inte har produktivitetsavdrag. Det så kallade produktivitetsavdraget bör snarast 
tas bort även vid universitet och högskolor. 

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå arbetar Umeå universitet för att tillhandahålla 
ett utbud som tillgodoser de behov som finns såväl i norra regionen som nationellt, och att bibehålla 
vår attraktionskraft som ett utpräglat riksrekryterande universitet. Här är fortsatta insatser för att 
säkra, utveckla och synliggöra våra utbildningars kvalitet en viktig faktor, liksom att kunna 
expandera vårt utbud för att möta efterfrågan av utbildade lärare och läkare (avsnitt 6.1 och 6.2). 

Inom forskning och utbildning på forskarnivå utgör den alltför låga andelen basfinansiering i 
forskningen samt de ökande kostnaderna för infrastruktur centrala utmaningar som också kräver 
insatser från regering och riksdag (avsnitt 4.2 och 4.3). 

För Umeå universitets del är medel till forskning och utbildning inom artificiell intelligens (avsnitt 
6.3), förstärkning av vårt arktiska centrum (avsnitt 6.4) och dess nationella roll ett viktigt inslag i 
detta sammanhang liksom en utbyggnad av polisiär forskning (avsnitt 6.5). 

3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

3.1 Allmänt 
Umeå universitet bedriver en bred och omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå och 
erbjuder en mängd olika program och kurser inom medicin, odontologi, vård, farmaci, teknik, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, humaniora, idrott, det konstnärliga området och 
lärarutbildning. Flera utbildningsprogram spänner över ämnesområden och fakultetsgränser. Det 
breda utbildningsutbudet är en del av Umeå universitets profil som vi slår vakt om, och vi vill 
fortsätta att utveckla fullbreddsuniversitets möjligheter att föra samman kunskap från olika 
områden och därigenom bidra till att möta de samhällsutmaningar vi står inför.  

Universitetet är ett utpräglat riksrekryterande universitet och attraherar även en stor andel av 
högskolenybörjarna från Västerbotten. Av högskolenybörjare med känt ursprungslän utgjorde 
höstterminen 2018 studenter från Stockholms län den enskilt största gruppen (17 procent). Det är 
av strategisk betydelse för Umeå universitet att fortsatt vara attraktivt för sökande från alla delar av 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180309IPR99418/brexit-eu-parlamentet-vill-se-associeringsavtal-mellan-eu-och-storbritannien
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landet och även utomlands. Mot den bakgrunden är det glädjande att Umeå universitet i den 
nationella antagningsomgången inför höstterminen 2018 var ett av fyra lärosäten som hade fler 
behöriga sökande i första hand jämfört med höstterminen 2017. Umeå universitet ser den goda 
sökbilden som en indikator på att utbildningarna motsvarar studenternas efterfrågan och att arbetet 
med att anpassa utbildningsutbudet har varit framgångsrikt.  

En viktig uppgift och utmaning för att bibehålla universitetets attraktionskraft är att fortgående 
arbeta med att öka kvaliteten i universitetets hela utbildningsportfölj. Ett kvalitetssystem för 
utbildning som omfattar alla nivåer - utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå – 
utarbetas för närvarande vid universitetet och förväntas beslutas under 2019. Syftet med 
kvalitetssystemet är att det som helhet och i sina delar ska användas som verktyg för att ständigt 
utveckla kvaliteten i universitetets utbildningar. Det ska också bidra till en samsyn om vad som 
utmärker hög kvalitet i utbildning och vilka krav som ska uppfyllas. Kvalitetsarbetet handlar således 
om såväl utveckling som uppföljning och granskning vid Umeå universitet.  

I budgetpropositionen för 2018 anges bland annat att den kvalitetssatsning om 250 miljoner kronor 
på lärar- och förskollärarutbildningar och utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap 
som inleddes 2015, bör vara långvarig. Umeå universitetet ser denna satsning som viktig och ser att 
den lett till ökad kvalitet och mer lärarledd tid, även om vi ännu inte gjort en mer omfattande analys 
av effekterna. Universitetet ser det därför som mycket viktigt att satsningen fortlöper.  

4. Forskning och utbildning på forskarnivå 

4.1 Allmänt 
För att i framtiden kunna fortsätta rekrytera framstående lärare och forskare arbetar Umeå 
universitet fortlöpande med att stärka sin konkurrenskraft både nationellt och internationellt 
genom att utveckla kvalitativa och effektiva rekryteringsprocesser, attraktiva karriärvägar och 
anslagsbaserad finansiering av karriärbefattningar och högre lärartjänster. Viktiga strategiska 
utmaningar i detta sammanhang är den alltför låga andelen basanslag samt de ökade kostnaderna 
för forskningsinfrastruktur, vilka berörs under egna avsnitt nedan.  

När det gäller samhällsutmaningar har Umeå universitet framgångsrik forskning inom flera av de 
områden som pekas ut i den senaste forskningspolitiska propositionen. Vi vill också ta vara på de 
möjligheter vi som fullbreddsuniversitet har att arbeta gränsöverskridande. Ett exempel är vår 
satsning på ett arktiskt centrum, som ligger väl i linje med regeringens strategi för den arktiska 
regionen och som med ett särskilt stöd kan utgöra en än viktigare nationell resurs (se avsnitt 6.1). 
Vi arbetar också för att stärka den kliniska forskningen samt den praktiknära 
utbildningsvetenskapliga forskningen, bl.a. genom deltagande i försöksverksamheten för att stärka 
den vetenskapliga grunden i skolan med den så kallade ALF-modellen som förebild. 

Antalet doktorsexamina uppvisar en nedåtgående trend, vilket har föranlett interna diskussioner 
vid Umeå universitet kring orsaker till och konsekvenser av detta. Umeå universitet konstaterar att 
trenden är nationell, och att det därför behövs en nationell diskussion i frågan.  

4.2 Andel basanslag till forskning 
I de tre senaste forskningspolitiska propositionerna har regeringar av olika politisk färg framhållit 
vikten av att de direkta anslagen till lärosätena för forskning och forskarutbildning ökar för att ge 
lärosätena bättre förutsättningar att stärka kvaliteten i verksamheten. Umeå universitet instämmer 
i att basanslagen är avgörande för universitetens förmåga att vara de starka och ansvarsfulla 
lärosäten som regeringen efterfrågar, och menar att det är nödvändigt att kraftigt höja andelen 
basanslag i förhållande till andelen externa forskningsanslag. Forskningsmedel fördelade i 
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konkurrens har en viktig funktion, men i dag finns en obalans mellan andelen direkta statliga 
basanslag och externa forskningsbidrag som hämmar universitetens förmåga att ta det ökade 
ansvaret för internationalisering, karriärtjänster, infrastruktur, jämställdhet, forskningsanknytning 
med mera som regeringen efterfrågar och som skulle gagna Sverige som forsknings- och 
kunskapsnation. Den planerade ökningen av basanslagen fram t.o.m. 2020 är viktig och 
välkommen, men räcker inte för att påverka balansen nämnvärt. För att förverkliga den ökade andel 
basanslag som det tycks råda bred enighet om behövs, som Styr- och resursutredningen påpekar, en 
tydlig målbild och en plan för att nå dit. Huruvida Styr- och resursutredningens målbild är väl 
avvägd, eller om ambitionen bör vara en högre andel basanslag, kommer vi att återkomma till när 
betänkandet remitteras. 

När det gäller den indikatorbaserade omfördelningen av basanslagen bör den paus i denna 
omfördelning som gällt sedan 2017 fortsätta under beredningen av Styr- och resursutredningens 
förslag. Om nya anslag fortsatt ska fördelas utifrån indikatorer behöver, som Styr- och 
resursutredningen föreslår, en ny modell tas fram. De tidigare indikatorerna 
publiceringar/citeringar samt externa medel kan enligt vår mening till nöds användas för fördelning 
av nya anslag i väntan på en ny modell, men den s.k. samverkansindikatorn baserad på Vinnovas 
pilotutvärderingar bör, som vi framfört tidigare, inte användas mer. Umeå universitet ser 
samverkan med det omgivande samhället som central för att upprätthålla kvalitet och relevans i vår 
utbildning och forskning och ta vårt samhällsansvar, men anser inte att en samverkanskomponent 
i fördelningen av de direkta anslagen till forskning och forskarutbildning är ett bra sätt att främja 
samverkan.  

 4.3 Forskningsinfrastruktur 
Att ge forskarna tillgång till relevant och högkvalitativ forskningsinfrastruktur blir allt mer centralt 
för utveckling av forskning och innovation. Umeå universitet har forskningsinfrastruktur av högsta 
klass och är ledande inom ett antal områden som attraherar framgångsrika forskare från hela 
världen. För Umeå universitet och för hela regionen är det av stor betydelse i vilken utsträckning 
universitetet fortsättningsvis kan utgöra en nationell nod inom några områden. Tillgång till 
avancerade infrastrukturer är dock en allt större strategisk utmaning, som Umeå universitet delar 
med många andra lärosäten och som kräver fortsatta insatser på lärosätesnivå och nationell nivå.  

På lärosätesnivå utarbetar Umeå universitet styrdokument och processer som tydliggör planering, 
prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur. Förbättrad intern hantering av 
forskningsinfrastruktur ska bidra till att de mest angelägna behoven lyfts fram och kan prioriteras i 
en transparent process. De ökade kostnaderna är dock en stor utmaning. Vid Umeå universitet 
ökade kostnaderna för avskrivningar inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning med 
27 procent mellan 2014 och 2018, vilket i stor utsträckning är kostnader för forskningsinfrastruktur. 

På nationell nivå förs det en diskussion om den nya modellen för prioritering av infrastruktur. Det 
behövs ytterligare insatser, inte minst behövs en mer långsiktig finansieringsmodell som innefattar 
både statliga forskningsråd och lärosäten. När det gäller prioritering behövs ett effektivt system där 
vi som forskningsnation får bästa möjliga utfall av de investeringar som görs. Häri ingår en 
koncentrationsaspekt, men också att forskningsinfrastruktur kan etableras med tillräcklig spridning 
över landet för att möjliggöra ett effektivt nyttjande och samarbete mellan lärosäten. Exempelvis var 
etableringen av SciLifeLab en inledningsvis alltför koncentrerad satsning, som dock successivt har 
förbättrats genom etablerandet av noder vid andra lärosäten. 

Mycket stora infrastruktursatsningar såsom ESS och Max IV erbjuder unika möjligheter för svensk 
forskning och innovation, men är också enormt kostsamma och riskerar att dränera resurser för 
annan ny och befintlig infrastruktur inom samtliga vetenskapsområden. Universitetet ser det som 
mycket angeläget att regeringen hittar former för långsiktig finansiering av driften av ESS och Max 
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IV. Vidare ser universitetet det som viktigt att för ett optimalt utnyttjamde av ESS och Max IV kan 
det krävas stimulansmedel för att komma igång med verksamheten.  

4.4 Konstnärlig forskning 
I samband med den reform av den svenska utbildnings- och examensstrukturen som genomfördes 
2007 infördes konstnärliga examina som en särskild examenskategori på grundnivå och avancerad 
nivå. Sverige var också ett av de första länderna i världen med att införa konstnärliga examina även 
på forskarnivå. Därmed blev det möjligt för konstnärlig utbildning på forskarnivå att 
vidareutvecklas utifrån sina egna villkor, angreppssätt och metoder.  

Den konstnärliga forskningen har utvecklats kraftfullt under det senaste decenniet och ett antal 
satsningar har genomförts i syfte att stärka finansieringen. Vetenskapsrådet har t.ex. fått i uppdrag 
att initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning samt att inrätta en särskild kommitté för 

konstnärlig forskning. De anslagsökningar som skett avser Stockholms konstnärliga högskola, 

Lunds och Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås. Umeå universitet ser positivt på 
regeringens ambition att stärka konstnärlig forskning men anser att anslagsökningar bör fördelas 
mer rättvist universiteten emellan. 

4.5 Strategiska forskningsområden, SFO 
Umeå universitet ansvarar som huvudsökande för två Strategiska forskningsområden (SFO) och 
medverkar i ytterligare sex SFO:er. Regeringen har efter genomförd utvärdering år 2015 beslutat att 
bibehålla anslagsnivåerna för de flesta SFO:er, inklusive de åtta som Umeå universitet medverkar i. 
Regeringen avser att följa utvecklingen och om fem år initiera en förnyad utvärdering av satsningen 
på strategiska forskningsområden. Umeå universitet arbetar kontinuerligt med att utveckla samtliga 
dessa verksamheter ytterligare. Vi ser det som angeläget att fortsatta beslut för Strategiska 
forskningsområden är långsiktiga samt att anslagsmedel fördelas direkt till samtliga medverkande 
lärosäten och att dessa anslagsmedel då blir en del av respektive lärosätes ordinarie 
forskningsanslag.  

4.5 Forskningssamarbeten 
Umeå universitet bedömer i dagsläget inte att vi har några internationella forskningssamarbeten 
som kräver riksdagens godkännande.  

5. Ekonomisk utveckling 
I nedanstående tabell framgår universitetets ekonomiska resultat respektive kostnader de senaste 
fem åren, i miljoner kronor.  

 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 

Ekonomiskt 
resultat 

-8 -59 -6 +102 +166 

Kostnader 4 138 4 216 4 227 4 186 4 270 

 
Det ekonomiska resultatet år 2018 uppgår till ett överskott med 166miljoner kronor, vilket 
motsvarar 3,9 procent av de totala kostnaderna 2018. Umeå universitetet har åren 2014–2016 
redovisat ekonomiska underskott, vilket medfört en minskning av myndighetskapitalet under dessa 
år medan myndighetskapitalet ökat de senaste två åren.  Myndighetskapitalet per 2018-12-31 
uppgår till 779 miljoner kr och motsvarar 18,2 procent i relation till 2018 års kostnader.  
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I beslutad budget för Umeå universitet år 2017 respektive år 2018 framgår att det ekonomiska 
resultatet för universitetet planerades vara +-0 miljoner kronor båda dessa år. Resultatet för dessa 
år är väsentligt högre och överensstämmer relativt väl med prognos i delårsrapport som var +94 
mnkr för år 2017 respektive med prognos per jan-april 2018 (+160 mnkr) samt prognos per jan-aug 
2018 (+186 mnkr).  

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja 
tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Detta mål har tyvärr 
inte klarats särskilt väl för budgetåren 2017 och 2018 då universitetet redovisar betydande överskott. 
Under hösten 2017 genomfördes analysarbete och dialoger med fakultetsledningar utifrån det 
prognosticerade ekonomiska resultatet detta år. År 2018 fortsatte arbetet med att förstärka 
universitetets uppföljnings- och prognosarbete på samtliga organisatoriska nivåer, bl.a. genom att 
periodisering av kostnader och intäkter införts tätare under året samt tydligare kopplats till 
prognosarbete. I juni 2018 uppdrog rektor till fakultetsledningar m.fl. att göra en fördjupad 
rimlighetsbedömning av sin ekonomiska prognos samt att redovisa en handlingsplan i syfte att i 
högre grad nyttja årligt tillgängliga resurser år 2018-2019. Universitetets prognostiserade överskott 
år 2018 har tagits upp på många dialoger med fakultets- och institutionsledningar under hösten 
2018.  

Rektor beslutade i december 2018 att för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och 
Universitetsbibliotek med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren genomföra ett 
indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat från och 
med 2019 och framåt. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas till. 
Syftet med detta beslut är att stimulera att tillgängliga resurser nyttjas i så hög grad som möjligt till 
att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.  

När budget för samtliga organisatoriska enheter inom Umeå universitet summeras år 2019 är 
intäkterna 71 mnkr lägre än kostnaderna, bl.a. utifrån att flera fakulteter efter dialog med 
universitetsledningen fördelat ut något mer medel än vad som finns tillgängligt. Syftet med detta är 
att i högre grad nyttja tillgängliga resurser 2019 än föregående budgetår.  

Sammanfattningsvis har Umeå universitet en stabil ekonomi och har som ambition att nyttja 
tilldelade resurser i hög grad. Vi ser inga risker för betydande intäktsminskningar eller oplanerade 
underskott i verksamheten de närmaste tre åren. Vi ser däremot att vi behöver stärka vår 
ekonomiuppföljning ytterligare samt öka kommunikationsinsatser i syfte att samtliga 
organisatoriska nivåer ska nyttja tilldelade resurser i högre grad.  Om universitetet mot förmodan 
skulle drabbas av betydande intäktsminskningar eller oplanerade underskott, kommer åtgärder att 
vidtas. Det bedöms finnas tillräcklig ekonomisk stabilitet för att kunna hantera sådana situationer. 

6. Specifika prioriteringar och äskanden 

6.1 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med 

forskarexamen    

 

Bristen på lärare leder till att det behövs alternativa sätt att rekrytera till läraryrket. Ett sätt är 
kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. 

Umeå universitet äskar utökat stöd med ytterligare tio utbildningsbidrag avseende 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen 
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KPU är en utbildning på 90 hp, vänder sig till studenter som redan har ämnesstudierna avklarade i 
ett eller flera ämnen, men som behöver komplettera med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 
och verksamhetsförlagd utbildning för att bli färdiga ämneslärare. Att möjliggöra för 
forskarutbildade att genomgå en sådan KPU är angeläget för att stärka den vetenskapliga grunden i 
skolan. Regeringen har därför gett bl.a. Umea ̊ universitet i uppdrag att anordna KPU för personer 
som har en examen pa ̊ forskarniva ̊. Syftet är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan, särskilt 

inom naturvetenskapliga ämnen, matematik eller teknik. För att stimulera forskarutbildade att 
genomgå utbildningen har lärosätena ocksa ̊ fa ̊tt i uppdrag att administrera ett utbildningsbidrag pa ̊ 
25 000 kronor i ma ̊naden som de studerande får under utbildningen. 

Nästan var fjärde nybörjare pa ̊ program mot ämneslärarexamen läsa ̊ret 2016/17 pa ̊började en KPU. 
Uppskattningsvis tar cirka 65 procent av KPU-studenterna en ämneslärarexamen inom fem a ̊r och 

de vanligaste ämnena i examen är de naturvetenskapliga samt matematik och teknik (UKÄ statistisk 
analys 2018-03-13/3).  

KPU erbjuds i tre programvarianter vid Umeå universitet: en med halvfarts studietakt och två med 
förhöjd studietakt, varav en för personer med  forskarexamen. Den sistnämnda varianten startade 
vårterminen 2017 enligt ett regeringsuppdrag och innefattar ett särskilt utbildningsbidrag till de 
studerande som för Umeå universitets del motsvarar bidrag till 16 studenter per år. Här rekryterar 
lärosätet högt kvalificerade studenter avseende såväl studiemeriter som god vana vid 
universitetsstudier.  

Under 2018 har Umeå universitet fattat beslut om att en ny mer flexibel variant av KPU ska starta 
höstterminen 2020, med möjlighet att växla upp och ned i studietakt beroende på livssituation och 
övriga arbetsvillkor. Utbildningen ska ges med mer avancerad informations- och 
kommunikationsteknik och pedagogik än nuvarande varianter för att ytterligare underlätta för 
studerande som bor långt från lärosätet. 

Givet det höga söktrycket till KPU för personer med en forskarexamen, se tabell nedan, och det stora 
behovet av lärare önskar Umeå universitet ytterligare tio utbildningsbidrag. 

 Antal platser 2018 Antal 
förstahands-
sökande 2018 

Antal registrerade 
2018 

KPU 50 % 45 76 33 

KPU 150 % 30 160 37 

KPU för 
forskarutbildade 

15 63 16 

Källa: NyA-webben 

6.2 Fortsatt utbyggnad av läkarprogrammet  

 

Behovet av läkare i Norrland/Norra sjukvårdsregionen är mycket stort. Umeå universitet vill 
medverka till kunskapsbyggande och till att möta behovet av arbetskraft. För att tillgodose behovet 

 
Utbyggnad av läkarprogrammet med 24 nybörjarplatser fr.o.m. år 2020, samt full finansiering vid 
ev införande av en 12:e termin, i både anslagsram och ALF-tilldelning. 
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av läkare i Norra sjukvårdsregionen måste dock många fler utbildas än vad som sker idag. Umeå 
universitet äskar därför utökad grundutbildningsram och ALF-tilldelning för att ytterligare bygga ut 
läkarutbildningen, inte minst för att säkra och utnyttja den utbildningskapacitet som finns vid 
utbildningsnoderna utanför Umeå, dvs. i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Universitetet utgår 
från att den pågående utbyggnaden av läkarprogrammet som (tillfälligt) stoppats i 
övergångsregeringens budget för 2019 snarast möjligt återupptas. Umeå tilldelades 8 
nybörjarplatser i budget för 2018, fullt utbyggt 88 helårsstudenter (HST), men utbyggnaden finns 
inte med i universitetets beslutade anslag i regleringsbrevet för 2019. 

Därtill vill universitetet understryka, som vi svarat tillsammans med övriga utbildningsorter, att full 
finansiering vid eventuellt införande av en 12:e termin måste tilldelas universiteten i både 
anslagsram och ALF-tilldelning. 

I samband med den utökning av läkarprogrammet som beslutades i budgetpropositionen 2008 
uttalade regeringen att utökningen vid Umeå universitet innebär att det blir möjligt att påbörja en 
mer decentraliserad form av läkarutbildning. Den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå 
universitet invigdes i januari 2011 genom att utbildningen från termin sex startade på tre nya 
studieorter utanför Umeå. I januari 2014 tog de första studenterna som genomfört de kliniska 
delarna av programmet vid de tre länssjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund sin 
läkarexamen. I budgetpropositionen 2018 tilldelades Umeå universitet 6,1 mnkr för att säkra 
läkarutbildningen på fyra studieorter utifrån de merkostnader som är förknippade med denna. 
Universitetet beviljades också i budgetpropositionen 2018 totalt åtta nybörjarplatser år 2018 samt 
10 HST för kompletteringsutbildning av läkare med examen utanför EU/EES. Universitetet hade 
dock äskat tio nybörjarplatser per studieort och termin, dvs. totalt 40 nybörjarplatser per termin, 
varför Umeå universitet ser behov av fortsatt utbyggnad. 

Majoriteten av de läkare som utbildas vid studieorterna utanför Umeå söker sig kvar i Norrland för 
allmäntjänstgöring (AT). Läkarutbildningen med studieort Sunderbyn kan här tjäna som ett gott 
exempel. Utfallet av hur många som sökt sig kvar i Region Norrbotten (tidigare Norrbottens läns 
landsting) efter läkarexamen var vid utvärdering på ca 70 procent, d v s ca 35 av totalt 50 studenter 
sökte sig kvar på orten, antingen genom att gå direkt vidare till allmäntjänstgöring eller genom att 
vikariera som underläkare. 

Den regionaliserade läkarutbildningen med fyra studieorter har varit en stor framgång för 
studenterna, universitetet, sjukvården och för samhället. Kvaliteten vid läkarutbildningen i Umeå 
är hög och studenterna vid alla fyra studieorterna har lika goda examinationsresultat som 
studenterna i Umeå. Studenterna får en bra klinisk utbildning i en miljö med god tillgång till 
patienter och praktisk handledning. Universitetet har anställt två universitetslärare per termin och 
placeringsort (totalt 30 universitetslektorer/professorer när alla anställningar är besatta), vilket 
varit viktigt för att utveckla en akademisk miljö kring studenterna och på vårdavdelningarna. I 
samband med start av läkarutbildning på fyra orter gjordes en inital gemensam satsning mellan 
universitetet och landstingen/regionerna för att stärka forskningsmiljöerna. Förstärkt fokus på 
forskning och undervisning kommer även till exempel AT-läkare och ST-läkare tillgodo i form av 
bättre handledning. Ett tydligare fokus på handledning och utbildning har även identifierats för flera 
andra kategorier i vården och det akademiska klimatet har stärkts på alla studieorter. En ökning av 
antalet publikationer och doktorander vid orterna utanför Umeå kan ses efter start av den 
regionaliserade läkarutbildningen. Landstingen är också vinnare genom att läkarförsörjningen 
normalt är bättre på studieorterna. För att säkerställa dessa framgångar behöver dock utbildningen 
byggas ut ytterligare. 

Prognoserna tyder på att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt hög. I Norrland är 
situationen mer utmanande än i resten av landet. Antalet distriktsläkare fortsätter att minska och 
medelåldern är hög. Dessutom har det blivit allt svårare att bemanna upp med hyrläkare. För att 
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öka möjligheten att rekrytera läkare i Norrland, bör läkarutbildningen i Norra regionen (Jämtland-
Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) utökas. Detta kan göras med högsta 
kvalitet tack vare den redan inarbetade organisationen som finns i Norra sjukvårdsregionen. 
Samtliga fyra landsting åtar sig enligt överenskommelse att tillhandahålla klinisk praktik för ett 
utökat antal utbildningsplatser inom läkarutbildningen. 

En utökning av läkarutbildningen vid Umeå universitet är avgörande för att få långsiktig stabilitet i 
den regionaliserade läkarutbildningen. Utbildning på fyra studieorter i Norra regionen är nu 
framgångsrikt etablerad och det finns goda förutsättningar att öka antalet utbildningsplatser. Att 
driva utbildning med fasta lärare på fyra orter långt från varandra med hög kvalitet genererar extra 
kostnader i form av kommunikationsteknik, lärare och lokaler. När antalet studenter på varje ort är 
för få, blir kostnaderna i längden ohållbara. I budgetpropositionen 2019 tilldelades 
läkarutbildningen vid Umeå universitet 6,2 mnkr för att kompensera merkostnader för den 
regionaliserade utbildningen. Det finns nu en etablerad infrastruktur för utbildning av läkare som 
lätt skulle kunna utökas för att täcka det stora behov av utbildade läkare som finns i den Norra 
sjukvårdsregionen.  

En utökning som ger långsiktig stabilitet till den regionaliserade läkarutbildningen skulle också 
kunna skapa förutsättningar för att utveckla och permanenta den försöksverksamhet med ett 
glesbygdsmedicinskt spår i läkarprogrammet som startade hösten 2018. Läkarstudenterna kommer 
att göra regelbundna kliniska placeringar på Lycksele lasarett och vid sjukstugan i Storuman, där 
det också bedrivs forskning och utveckling inom Glesbygdsmedicinskt centrum. Syftet är att 
långsiktigt stärka bemanningen i primärvården med kunskaper kring de särskilda förutsättningar 
som gäller för att verka som läkare i uttalad glesbygd (delvis i arktiska förhållanden). 

Umeå universitet äskar mot bakgrund av ovanstående en utökning av grundutbildningsram och 
ALF- medel motsvarande totalt 40 nybörjarplatser per termin, inklusive den utökning som inleddes 
år 2018 med åtta nybörjarplatser och som vi förutsätter återupptas när en ordinarie regering nu 
finns på plats. Vårt äskande innebär att det från och med 2020 skulle finnas 40 fler nybörjarplatser 
på läkarutbildningen vid Umeå universitet jämfört med 2017 (totalt 1 522 HST efter full utbyggnad). 
Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland åtar sig att tillhandahålla 
klinisk praktik. 

6.3 Artificiell intelligens, AI 
 

 

 
Regeringen beslutade den 9 maj 2018 (dnr N2018/03008/FÖF) om en nationell inriktning det 
gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att förverkliga den potential som artficiell 
intelligens (AI) har. Umeå universitet är ett av sju lärosäten som fått uppdraget att etablera en 
kunskapsplattform för AI. Samhällets snabba förändring mot att bygga samhällsinfrastruktur, 
produkter och service med teknologi genomsyrad av AI kräver också en utökad satsning på 
utbildning, forskning och samverkan kring utveckling och tillämpning av AI utöver den IT-
utbildning vi redan ger vid Umeå universitet. En lokal inventering av behov gjordes 2017 där 75 
procent av industrin i regionen hade behov av kompetens inom AI, maskininlärning, ”data 
analytics”, samt plattformar för samarbete med universitetet1. Inom utbildning växer intresset 
markant vilket inte minst märks på ökat söktryck på AI-kurser. Det ökande intresset för området 
har också föranlett satsningar vid Umeå universitet på rekryteringar, bland annat inom ramen för 

                                                 
1 En undersökning gjord av SPIN, som del av projektet SamverkansPlattform I Norr. 

Universitet anhåller om ett strategiskt stöd om 25 mnkr/år, för att stärka utbildning och 
forskning inom området Artificiell Intelligens 



 

Dnr FS 1.3.2-2373-18 

 

 

Sid 12 (26)  

 

    
 

Wallenberg stiftelsens satsning WASP,2 men dessa motsvarar långt ifrån det samlade behovet. 
Redan nu är det ett stort behov av AI-kompetens i industri och offentliga verksamheter i regionen, 
men universitetet har med nuvarande medel inte möjlighet att tillgodose de ökande behoven.  

En tidsbegränsad satsning på AI-kompetens som regeringen beviljade under 2018 till Umeå 
universitet bland sju lärosäten gav möjlighet att initiera utvecklingsarbete kring fortbildning, men 
det behövs även en långsiktig strategisk bred satsning av regeringen som inkluderar även AI-
forskning. Ökade medel från regeringen till Umeå universitetet skulle ge universitetet möjlighet att 
göra en strategisk satsning som skulle stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen inom AI i såväl 
regionalt som nationellt perspektiv. Framför allt behövs ökade resurser i form av nya 
helårsstudenter (HST) riktade till utbildningar som kan generera kompetenser såsom AI-arkitekter, 
AI-produktutvecklingsledare, data scientists, mjukvaruingenjörer inriktade mot AI och AI-
etikexperter3. Dessutom behöver kunskap om AI integreras i utbildningar för de som kommer att 
använda AI-teknologi i sina yrken, exempelvis pedagoger, läkare, ekonomer, och de som kommer 
att reglera användningen av AI, exempelvis jurister och andra samhällsvetare.  

Särskilt viktigt för AI-forskning och utbildning är ökad satsning på infrastruktur såsom 
beräkningsresurser och tillgång till datauppsättningar, men även plattformar för samverkan med 
industri och offentlig verksamhet i både forskning och utbildning4. Detta tillsammans med 
forskningsmedel för att finansiera den AI-forskning som inte omfattas av aktuella satsningar inom 
WASP eller liknande, skulle ge Umeå universitet en möjlighet att sjösätta en strategisk satsning 
inom AI-området som på ett betydande sätt skulle stärka regionen och komplettera andra nationella 
initiativ. Universitetet ser också behov av att utveckla nya utbildningsprogram inom AI samt 
integrera AI i programutbildningar vid hela universitetet. Umeå universitet äskar därför om 25 
mnkr/år för utbildning och forskning inom AI. 

6.4 Centrum för arktisk forskning och utbildning 
 

Universitet anhåller om ett uppdrag avseende arktisk forskning samt äskar resurser motsvarande 20 

mnkr/år för att under perioden inrätta ett nationellt centrum för arktisk forskning och utbildning. 

 

 

Intresset för Arktis är större än någonsin. I en tid av hastig klimatförändring och förändrade 

geopolitiska förutsättningar ser vi nya utmaningar för befolkningar, samhällen, industrier (t.ex. 

gruvnäringen), säkerhet, ekonomisk utveckling och miljöer. Hållbara lösningar kräver 

forskningsbaserad kunskap, och vikten av en stark forskning kring Arktis med omfattande 

internationella samarbeten blir alltmer påtaglig. 

 

Sverige är ett arktiskt land men saknar en tydlig arena för de arktiska frågorna inom landet som 

kan främja ett effektivt resursutnyttjande och ett lösningsorienterat angreppssätt inom forskning, 

undervisning, förvaltning och samverkan. Umeå universitet har mot bakgrund av det etablerat 

Arktiskt centrum (Arcum), som i dag samlar fler än 300 forskare vid universitetet. Universitetet 

har också skrivit ett avtal om fördjupat samverkan med Polarforskningssekretariatet, som är 

beroende av Umeå universitet dels för verksamheten i Abisko men också när det gäller arktiska 

                                                 
2 Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program: http://wasp-sweden.org/  
3 https://info.kpmg.us/news-perspectives/technology-innovation/top-5-ai-hires-companies-need-to-succeed-in-2019.html  
4 Umeå universitet samarbetar redan idag med samhällsorganisationer i forskningsprojekt och tvärprofessionella 

studentprojekt där AI utvecklas för aktuella samhällsutmaningar, och med den ökande kunskapen i samhället ser vi 

också en ökande efterfrågan på samarbete, som universitetet har begränsade resurser till att möta. Detta skulle kunna 

göras i betydligt högre grad med mer medel, eftersom studentprojekt i samverkan är mer resurskrävande än traditionell 

utbildning. Samtidigt är vinsten med samverkan att AI-kunskaperna ökar även bland yrkesverksamma i samhället. 

http://wasp-sweden.org/
https://info.kpmg.us/news-perspectives/technology-innovation/top-5-ai-hires-companies-need-to-succeed-in-2019.html
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förhållanden överlag. På så vis är det redan i dag så att t.ex. Utrikesdepartementet vid många 

tillfällen när det gällde Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet, eller nu i Barentsrådet, använt sig 

av den kompetens som finns vid Arcum snarare än vid Polarforskningssekretariatet. Arcum har 

genom sitt engagemang i nationella och internationella sammanhang satt Sverige på den arktiska 

forskningskartan och tagit ett stort ansvar för forskningsplanering och nya samarbeten.  Men 

eftersom universitetets insats sker inom ramen för befintliga resurser finns gränser för den insats 

som kan tillhandahållas. Samtidigt ser universitetet ett ökat behov för satsningar på nationell och 

internationell nivå för att utveckla de styrkor som återfinns i den arktiska regionen.  

 

Sverige saknar i dag ett sammanhållet grepp för att överblicka, samordna och utveckla den 

potential som ryms på landets samtliga universitet när det gäller arktiska frågor. Arktiska 

forsknings- och utbildningsinstitutioner har under senare år etablerats i våra grannländer medan 

Sverige har saknat mottagningskapacitet. För att Sverige ska kunna flytta fram sin position så att vi 

kan delta på någorlunda lika villkor i det internationella forskningssamarbetet, behöver ett 

koordinerat nationellt arktiskt forsknings- och utbildningscentrum etableras där ett väl utvecklat 

samarbete med Arktiska Rådets arbetsgrupper och University of the Arctic skulle kunna äga rum. 

I Norge (Tromsö) och Finland (Rovaniemi / Uleåborg) finns väl etablerade arktiska centra. Umeå 

universitet har inlett ett strategiskt samarbete för att stärka det internationella samarbetet med 

UiT – Norges arktiska universitet, University of Lapland, University of Oulu och Luleå tekniska 

universitet. Samarbetet har fått namnet Arctic Five och syftet med denna satsning är att samordna 

de nordiska forskning- och undervisningsresurserna när det gäller frågor om gruvnäring, energi, 

urfolk, hälsa samt regional utveckling och turism. Detta samarbete är ett bra exempel för hur 

Sveriges position inom det arktiska forsknings- och utbildningssamarbetet kan stärkas, men vi 

möter samtidigt ekonomiska gränser som inte tillåter ett jämbördigt deltagande och fullt nyttjande 

av de möjligheter som detta samarbete ger.  

 

Umeå universitet äskar mot bakgrund av ovanstående medel för utbyggnaden av Arcum till en 

kraftfull aktör i det internationella arktiska forskningssamarbetet. 

6.5 Uppbyggnad av polisforskning  

 

Grundutbildning till polis bedrivs idag som uppdragsutbildning vid högskolor och universitet. Enligt 
den av Polismyndigheten fastställda utbildningsplanen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet, och av examensmålen framgår att studenterna efter avslutad utbildning 
ska kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom 
området polisiärt arbete. För att säkerställa utbildningens grund i vetenskap och beprövad 
erfarenhet behöver professionsrelevant och praktiknära polisforskning utvecklas, i likhet med inom 
andra professionsutbildningar. Av denna anledning behöver Umeå universitet ett långsiktigt 
resurstillskott för uppbyggnad och bedrivande av polisforskning, och att summan ingår i 
betalningen från Polismyndigheten för att fullgöra uppdraget med polisutbildningen. För att bygga 
upp och bedriva professionsrelevant och praktiknära polisforskning önskar Umeå universitet ett 
årligt anslag om 10 mnkr fr.o.m. år 2020. Universitetet ser det som rimligt att dessa 10 mnkr för 
professionsrelevant och praktiknära polisforskning ingår i den summa som universitetet erhåller 
från Polismyndigheten för att fullgöra uppdraget med polisutbildningen.  

  

 
För att bygga upp och bedriva professionsrelevant och praktiknära polisforskning önskar Umeå 
universitet ett årligt anslag om 10 mnkr fr.o.m. år 2020. 
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7. Investeringar i anläggningstillgångar och 

räntekontokredit 
De totala investeringarna i anläggningstillgångar var 186 mnkr år 2018, se tabell 5. Investeringarna 
beräknas öka till 210 mnkr år 2019. Ökningen beror på investeringar i nytt medicinskt biologiskt 
centrum samt om- och tillbyggnader för Umevatoriet. För perioden 2020─2022 beräknas 
investeringarna minska till 190 mnkr per år. 

Universitetets låneram är 648 mnkr år 2019. Denna nivå bedöms vara tillräcklig även för år 
2020─2022 och Umeå universitet önskar därför att låneramen kvarstår på 648 mnkr för åren 
2020–2022.  

8. Information om verksamhetsinvesteringar 
I tabell 5 resp. 5 a framgår universitetets planerade investeringar respektive planerade 
investeringar för objekt över 20 mnkr.  

9. Lokalförsörjning 
I tabell 6 redovisas planerad lokalförsörjning 2019–2022 vilket innefattar såväl beslutade som 
planerade lokalförhyrningar och ombyggnadsprojekt.  

Planen för lokalförsörjning för åren 2020–2022 bygger på prognoser där flera projekt inte är 
kostnadsberäknade i detalj eller beslutade och prognosen innehåller därför osäkerheter. 

Ombyggnationen av medicinskt biologiskt center kommer färdigställas under perioden. 
Umevatoriet kommer att flytta till om- och tillbyggda lokaler på Konstnärligt Campus. Båda dessa 
projekt innebär investeringar och ökade hyreskostnader. Universitetet planerar också för 
investeringar i hörsalarna i Lindellhallen. Sammanfattningsvis konstateras att även de kommande 
åren kommer investeringsnivån sannolikt att hamna högt.  

Universitet med en stor volym lokaler behöver hela tiden balansera lokalbehov mot riskexponering 
i kontraktslängder. En professionell hantering av kontrakten ger normalt sett en blandning av längre 
och kortare kontraktslängder för att kunna möta olika händelseutvecklingar. Universitetet behöver 
kunna lägga en andel av våra kärnlokaler i längre kontrakt och kunna hålla lokaler som härbärgerar 
verksamheter av mer volatil karaktär med lite kortare kontraktslängder. 

För att kunna hålla låga kostnader är låg riskexponering för en fastighetsägare av stor vikt, 
framförallt vid nyproduktion och stora ombyggnationer som kräver stora investeringar av 
fastighetsägaren har ett längre hyresavtal betydelse för årshyran. Möjligheten att agera utifrån en 
lokal marknad och dess svängningar kan vara avgörande för hur utfallen på långsiktiga kostnader 
blir. 

10. Avgiftsbelagd verksamhet 
Intäkter för avgiftsbelagd verksamhet förväntas öka något under planeringsperioden. För att 
förbruka uppbyggt myndighetskapital inom den avgiftsbelagda verksamheten planeras kostnaderna 
öka i större utsträckning, se tabell 7.  
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Tabell 1 Total budget 

 

 
  

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

Total budget ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1
2 846 351 2 881 728 2 903 378 2 922 378 2 922 378

Avgifter 628 835 641 458 651 135 660 974 670 977

Bidrag 958 795 973 603 988 353 1 002 731 1 017 324

Finansiella intäkter 3 436 4 123 4 948 5 937 7 125

Summa intäkter 4 437 417 4 500 912 4 547 814 4 592 020 4 617 805

Verksamhetens kostnader

Personal 2 658 864 2 815 639 2 852 355 2 897 880 2 920 707

Lokaler 434 991 459 350 454 298 440 214 438 894

Drift/Övrigt 952 521 986 457 1 000 574 1 009 248 1 013 671

Avskrivningar 216 536 229 454 234 796 240 267 245 871

Finansiella kostnader 8 370 10 044 12 053 14 463 17 356

Summa kostnader 4 271 282 4 500 945 4 554 076 4 602 072 4 636 499

Verksamhetsutfall 166 135 -33 -6 261 -10 052 -18 694

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/ årets 

resultat 166 135 -33 -6 261 -10 052 -18 694

Utgående myndighetskapital 

(inkl. årets kapitalförändring)2 779 406 779 373 773 112 763 060 744 366

Utgående oförbrukade bidrag 855 194 850 194 845 194 840 194 835 194

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

2
 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive 

bidrag ska alltid kommenteras.
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

 
  

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1
1 396 659 1 414 350 1 436 000 1 455 000 1 455 000

Beräknad avräkning2 (A) 1 396 659 1 414 350 1 436 000 1 455 000 1 455 000

Särskilda åtaganden (B) 167 566 169 610 169 610 169 610 169 610

Anslag (A+B) 1 564 225 1 583 960 1 605 610 1 624 610 1 624 610

Avgifter 316 724 326 226 332 750 339 405 346 193

Bidrag 28 413 29 265 29 851 29 851 29 851

Finansiella intäkter 1 566 1 879 2 255 2 706 3 247

Summa intäkter3 1 910 928 1 941 331 1 970 466 1 996 572 2 003 902

Verksamhetens kostnader

Personal 1 118 796 1 182 567 1 206 219 1 230 343 1 236 495

Lokaler 241 768 255 307 252 499 244 671 243 937

Drift/Övrigt 404 936 425 183 433 686 442 360 446 784

Avskrivningar 69 707 75 284 77 542 79 868 82 264

Finansiella kostnader 2 556 3 067 3 681 4 417 5 300

Summa kostnader 1 837 763 1 941 408 1 973 627 2 001 660 2 014 780

Årets kapitalförändring/ Årets 

resultat 73 165 -77 -3 160 -5 087 -10 879

1
 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) i 2019 års prisnivå. 

2
 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till 

ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 
3 
Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

 

 
  

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Forskning och utbildning på 

forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag
1 

1 282 126 1 297 768 1 297 768 1 297 768 1 297 768

Avgifter 312 111 315 232 318 384 321 568 324 784

Bidrag 930 382 944 338 958 503 972 880 987 474

Finansiella intäkter 1 870 2 244 2 693 3 231 3 878

Summa intäkter 2 526 489 2 559 582 2 577 348 2 595 448 2 613 903

Verksamhetens kostnader

Personal 1 540 068 1 633 072 1 646 137 1 667 536 1 684 212

Lokaler 193 223 204 043 201 799 195 543 194 957

Drift/Övrigt 547 585 561 275 566 887 566 887 566 887

Avskrivningar 146 829 154 170 157 254 160 399 163 607

Finansiella kostnader 5 814 6 977 8 372 10 047 12 056

Summa kostnader 2 433 519 2 559 537 2 580 449 2 600 413 2 621 719

Årets kapitalförändring/ Årets 

resultat 92 970 44 -3 101 -4 965 -7 816

1.
 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2019

(prop. 2018/19:1) i 2019 års prisnivå.
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Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

 

 
 

Miljoner kr År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 535 536 568 591 619

Beräknad nyupplåning 180 174 171 183 189

varav investeringar i 

immateriella anläggnings-

tillgångar 55 60 45 45 45

Beräknad amortering 179 142 148 155 162

UB lån i Riksgäldkontoret 536 568 591 619 646

Maximalt utnyttjande av 

låneramen under året 541 568 591 619 646

Föreslagen låneram 650 648 648 648 648

Beräknad ränteutgift -3 0 2 5 6

Ränteantaganden för 

nyupplåning (%) 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 1,0%

Summa räntor och 

amorteringar 179 142 150 160 168

Maximalt utnyttjande av 

räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

1
 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Investeringar i 

anläggningstillgångar
1 
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Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 

 

 
  

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

ÅR -1 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 55 173 60 000 45 000 45 000 45 000

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 104 981 115 000 115 000 115 000 115 000

Byggnader, mark och annan fast egendom

Övriga verksamhetsinvesteringar 25 652 35 000 30 000 30 000 30 000

Summa verksamhetsinvesteringar 185 806 210 000 190 000 190 000 190 000

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 170 621 174 003 171 250 182 500 188 500

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 15 185 35 997 18 750 7 500 1 500

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Anslag (efter medgivande av regeringen)

Summa finansiering 185 806 210 000 190 000 190 000 190 000
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Tabell 5A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

 

År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

Totalt Ack. ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3-XX

utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt
1

Utveckling av Ladok3-studieadministrativt system 446 194 413 194 15 000 6 000 6 000 6 000

Kebnekaise HPC2N 46 122 42 122 4 000 0 0 0

Titan Krios Cryo-EM 35 997 35 997 0 0 0 0

Medicinskt biologiskt center 63 705 18 405 34 500 10 800 0 0

Umevatoriet 21 000 0 15 000 6 000 0 0

Summa utgifter för investeringar 613 018 509 718 68 500 22 800 6 000 6 000

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 547 771 473 721 49 750 15 300 4 500 4 500

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 65 247 35 997 18 750 7 500 1 500 1 500

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0 0

Anslag (efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0 0

Summa finansiering 613 018 509 718 68 500 22 800 6 000 6 000

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Datasystem, rättigheter m.m. 446 194 413 194 15 000 6 000 6 000 6 000

Maskiner och inventarier 103 119 78 119 19 000 6 000 0 0

Fastigheter och mark 0 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetsinvesteringar 63 705 18 405 34 500 10 800 0 0

Summa investeringar i anläggningstillgångar 613 018 509 718 68 500 22 800 6 000 6 000

1 
Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor.

(tkr)
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Tabell 6 Lokalförsörjning 

 

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student- 

och gästforskarbostäder)

-        föregående års utgång 239 529 244 981 243 603 235 387 232 139

-        ökning under året 5 452

-        minskning under året 1 378 8 216 3 248

-        vid årets utgång (A) 244 981 243 603 235 387 232 139 232 139

Förbättringsutgift på annans 

fastighet1 138 196 197 165 139

-        nyinvesteringar 26 97 39 2 2

-        avskrivningar 36 39 38 34 27

Lokalhyra (exkl. student- och 

gästforskarbostäder) (B) 
2

342 361 357 346 345

Genomsnittlig hyra                 

(kr/m
2 

LOA)
 3

1 396 1 481 1 516 1 492 1 486

Sammanställning av 

lokalkostnader (exkl. student- 

och gästforskarbostäder)
4
 (C) 

451 477 472 457 449

Genomsnittlig lokalkostnad 

(kr/kvm LOA)
 5

1 843 1 959 2 006 1 970 1 935

Lärosätets totala kostnader 

(D)
4 271 4 501 4 554 4 602 4 636

Totala externa hyresintäkter

66 67 67 67 67

Justerade totala kostnader 

(D2)
4 205 4 434 4 487 4 535 4 569

Lokalkostnadens andel av 

verksamhetens totala 

kostnader
6

10,6% 10,6% 10,4% 9,9% 9,7%

Lokalkostnadens andel av 

justerade totala kostnader
7

10,7% 10,8% 10,5% 10,1% 9,8%

1 
En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 
2
 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella

 återställningskostnader vid avflyttning.
3
 Beräknas som B/A.

4 
Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor 

 i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.
5 
Beräknas som C/A.

6 
Beräknas som C/D.

7 
Beräknas som C/D2.

Lokalvårdskostnad ingår i redovisad lokalkostnad men motsvarar bokförd lokalvårdsintäkt.

C/D2 bedöms vara bättre nyckeltal än C/D eftersom D2 är justerad med samma förutsättningar som den justerade lokalkostnaden.

Redovisning av lokaler (mnkr)
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Tabell 7 Avgifter 

 

 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

År -1 (2018) 348 977 358 738 -9 761

varav tjänsteexport 36 912 36 912 0

År 0 (2019) 350 000 360 000 -10 000

varav tjänsteexport 37 000 37 000 0

År 1 (2020) 351 000 361 000 -10 000

varav tjänsteexport 38 000 38 000 0

Offentligrättslig 

verksamhet

Intäkter till 

inkomsttitel
1

Intäkter som 

får disponeras Kostnader Resultat

År -1 (2018) 1 017 1 359 -342

År 0 (2019) 1 040 1 040 0

År 1 (2020) 1 050 1 050 0

1
 Intäkter som inte får disponeras

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

I tabell Uppdragsverksamhet ingår intäkter och kostnader hänförbara till studieavgifter för avgiftsskyldiga studenter

med 25 007 tkr. Intäkter och kostnader bedöms vara lika stora. 

Studieavgifter klassificeras som tjänsteexport enligt SUHF rekommendation.

Tabell Offentligrättslig verksamhet avser intäkter och kostnader hänförbara till högskoleprovet.


