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1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 

1.1. Bakgrund  
Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk 
plan 2019–2020. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av 
kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för budgetåret 2018. 
 
Om kommande budgetproposition för år 2018 ändrar förutsättningarna för Umeå universitet har 
universitetsstyrelsen gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget, vilket även innebär nytt 
detaljbeslut om fördelning av kostnader till fakulteter, Lärarhögskolan, m.fl. I de fall budgetpropositionen 
innebär betydande förändringar mot beslutad budget för Umeå universitet 2018, ska ärendet behandlas 
av universitetsstyrelsen. 

1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

1.2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges: ”I budget för år 2018 avsätts 
8 179 tkr till språkstöd (8 031 tkr år 2017) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet 
fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan.” Det budgeterade beloppet är ökat med 148 tkr (+1,84 procent) 
jämfört med budget år 2017. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och 
helårsprestationer år 2018. Nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2018 (tkr). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges: ”Fakulteterna och 
Lärarhögskolan ska betala totalt 3 083 tkr till Idrottshögskolan år 2018 (3 027 tkr år 2017).” Det 
budgeterade beloppet är ökat med 56 tkr (+1,84 procent) jämfört med budget år 2017. Budgeterat belopp 
fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018. Nedan finns 
fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2018 (tkr). 

GU-intäkt (budget 2018) Andel GU-intäkt Kostnad för språkstöd år 2018

Hum fak 120 993 8,7% 714
Sam fak 375 969 27,1% 2 219
Med fak 429 855 31,0% 2 537
Tekn-nat fak 305 371 22,0% 1 802
Lärarhögskolan 153 670 11,1% 907
Summa 1 385 858 100,0% 8 179

GU-intäkt (budget 2018) Andel GU-intäkt Kostnad för 
Idrottshögskolan år 2018

Hum fak 120 993 8,7% 269
Sam fak 375 969 27,1% 836
Med fak 429 855 31,0% 956
Tekn-nat fak 305 371 22,0% 679
Lärarhögskolan 153 670 11,1% 342
Summa 1 385 858 100,0% 3 083
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1.2.3 Fördelning av kostnad för utvecklingsmedel 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges: ”Fakulteterna och 
Lärarhögskolan ska betala totalt 4 613 tkr i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning.” 
Medlen avser bland annat fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande samt fortsatt stöd för 
pedagogik i interaktiva miljöer, samt utveckling av digital salstentamen. Budgeterat belopp fördelas 
utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018. Nedan finns fördelning av 
kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.  
 
Tabell 3. Fördelning av kostnad för utvecklingsmedel år 2018 (tkr).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medel till utvecklingsinsatser inom utbildning fördelas senare, vicerektor för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå avgör vilka insatser som beviljas medel.  
 

1.2.4 Fördelning av kostnad för praktikkurser 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges att det ställs högre krav på 
praktik inom utbildningar generellt och att Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för 
praktik ofta blir högre än för övriga lärosäten som är belägna i storstäder. Vidare anges att det är särskilt 
svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, samt att: 
”Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2018 betala totalt 1 122 tkr avseende 
praktikkurser (1 102 tkr år 2017), varav 843 tkr (828 tkr år 2017) till samhällsvetenskaplig fakultet och 
279 tkr (274 tkr år 2017) till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt 
för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018.” Nedan finns fördelning av kostnad utifrån 
universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 4. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet 
år 2018 (tkr). 
 

 
 

GU-intäkt (budget 2018) Andel GU-intäkt Kostnad för 
utvecklingsmedel år 2018

Hum fak 120 993 8,7% 403
Sam fak 375 969 27,1% 1 251
Med fak 429 855 31,0% 1 431
Tekn-nat fak 305 371 22,0% 1 016
Lärarhögskolan 153 670 11,1% 512
Summa 1 385 858 100,0% 4 613

GU-intäkt (budget 2018) Andel GU-intäkt Kostnad för
 praktikkurser år 2018

Hum fak 120 993 8,7% 98
Sam fak 375 969 27,1% 304
Med fak 429 855 31,0% 348
Tekn-nat fak 305 371 22,0% 247
Lärarhögskolan 153 670 11,1% 124
Summa 1 385 858 100,0% 1 122
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1.2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet 
Utifrån den treåriga överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet som har 
tecknats mellan Umeå universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR), har UHR per 2016-10-21 
meddelat att avgiften för användande av NyA-systemet bedöms vara oförändrad år 2018 jämfört med år 
2017. Endast fördelningen av det totala antalet anmälningar respektive helårsstudenter kommer att 
påverka avgiften per lärosäte år 2018. Umeå universitets avgift prognostiseras därmed uppgå till 
10 685 tkr år 2018. Definitiv uppgift om avgift för år 2018 kommer UHR att sända ut senast den 
31 oktober. Då budgetpropositionen inför år 2018 sannolikt innebär budgetjusteringar likt föregående år 
kommer eventuell mellanskillnad mellan preliminär och definitiv avgift att regleras i samband med detta. 
Om inga budgetjusteringar behöver göras, alternativt att uppgift om definitiv avgift ännu inte har erhållits 
från UHR, kommer reglering att ske i rektors detaljbudget för år 2019. 
 
I tabell 5 framgår fördelning av preliminär kostnad för NyA-systemet år 2018. Vald fördelningsgrund är 
antal kurstillfällen per fakultet och Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2017. I rektors 
detaljbudget för år 2017 baserades kostnaden för NyA-systemet på preliminär avgift för år 2017 
(10 455 tkr) varför mellanskillnaden mellan definitiv och preliminär avgift för år 2017 debiteras år 2018 
och därmed ingår i summan som fördelas år 2018.  
 
Tabell 5. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2018 (tkr).  
 

 

1.2.6 Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna 
År 2016 överfördes medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna från anslaget för särskilda 
medel till takbeloppet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en modell för fördelning av 
kvarvarande medel internt inom universitetet togs fram i samarbete med fakultetskanslierna. Modellen 
innebär bland annat ett utlysningsförfarande och att fördelning av medel ingår i rektors detaljbeslut i 
budget. 
 
I nedanstående tabell framgår fördelning av medel år 2018. Totalt fördelas 6 397 tkr år 2018 (6 506 tkr år 
2017). Kvarvarande medel för kommande utlysningar är begränsade, vilket bör tas i beaktande vid 
planering av verksamhet finansierade via nedanstående fördelning. Inför fördelning av medel år 2019 
kommer en uppföljning av erhållna Kirunamedel att ske och en avtrappning av fördelning av nya medel.  
 
Tabell 6. Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna år 2018 (tkr). 
 

 
 

Definitiv 
kostnad NyA 

år 2017

Summa kurstillfällen 
VT och HT 2017

Andel kurs-
tillfällen

Preliminär kostnad 
NyA år 2018

Differens
definitiv-preliminär 

kostnad NyA år 2017

Summa

Hum fak 1 548 492 14,1% 1 507 33 1 541

Sam fak 2 885 975 28,0% 2 987 62 3 049

Med fak 1 983 646 18,5% 1 979 43 2 022

Tek-nat fak 2 983 913 26,2% 2 797 64 2 861

Lärarhögskolan 1 285 462 13,2% 1 415 28 1 443

Summa 10 685 3 488 100,0% 10 685 231 10 916

Fördelning av medel år 2018

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 3 664
Institutionen för fysik 60
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2 472
Institutionen för idé- och samhällsstudier 201
Summa 6 397
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1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå 
Medicinsk fakultets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2018 innehåller 9,6 mnkr som 
avser forskningsanknytning regionaliserad läkarutbildning. 

1.3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges: ”Medel motsvarande tre kurser 
för forskarhandledare, 0,99 mnkr år 2018 (0,97 mnkr år 2017), ska betalas av fakulteterna i relation till 
antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren.” Dessa medel fördelas till Universitets-
pedagogik och lärandestöd. Nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut. 
 
Tabell 7. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2018 (tkr). 
 

 

1.3.2 Fördelning av anslag avseende UmU-gemensamma satsningar 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges att 48 477 tkr av anslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå år 2018 (64 826 tkr år 2017) fördelas till UmU-gemensamma 
satsningar. I tabellen nedan framgår fördelning av detta anslag utifrån universitetsstyrelsens beslut år 
2018.  
 
Tabell 8. Fördelning av anslag avsatta till UmU-gemensamma satsningar år 2018 (tkr). 
 

 

1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges att 63 044 tkr av anslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå år 2018 (62 529 tkr år 2017) fördelas till UmU-gemensamma 
satsningar. I tabellen nedan framgår fördelning av detta anslag utifrån universitetsstyrelsens beslut år 
2018.  
 
Tabell 9. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2018 (tkr). 

Antal deltagare i snitt 
år 2014-2016

Andel deltagare Kostnad för forskarhand-
ledningskurser år 2018

Hum fak 5,7 8,3% 82
Sam fak 15,0 22,0% 217
Med fak 36,3 53,2% 526
Tekn-nat fak 11,3 16,6% 164
Summa 68 100,0% 990

UmU-gemensam satsning Fördelning anslag år 2018
Styrelsens och rektors strategiska resurs 24 697
Företagsforskarskolan 13 137
Uminova Innovation (inkl. inkubator) 10 643
Riktade satsningar/styrelsens disposition 0

Summa 48 477

Strategiska forskningsområden Fördelning anslag år 2018
Energi (Bio4Energy) 54 068
Havsmiljöforskning (Ecochange) 8 976
Summa 63 044
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1.4. Universitetsgemensamma poster 

1.4.1 Fördelning av fasta belopp (universitetsgemensamma påslag) 
Rektor beslutar att fastställa fördelning av fasta belopp år 2018 utifrån Budget 2018 Umeå universitet 
inkl. ekonomisk plan 2019–2020 enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 10. Fördelning av fasta belopp år 2018 (tkr). 
 

 
 

Ovanstående fördelning av fasta belopp summerar till 475 431 tkr för år 2018 (459 322 tkr år 2017) och 
utgör finansiering av budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (355 584 tkr), 
universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader (70 510 tkr), universitetsgemensamma funktioners 
kostnader för lokalvård (6 078 tkr), budgetram för förvärv (45 294 tkr), samt avdrag för del av budgetram 
till Idrottshögskolan (-2 035 tkr,) då denna del fördelas som kostnad till fakulteter/Lärarhögskolan enligt 
rektors detaljbeslut i budget 2018, punkt 1.2.2. 
 
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 tabellen nedan redovisas totalt fast belopp inklusive 
kostnad för medfinansiering av gemensamma kostnader för grundutbildning och universitetsgemensamt.  
 
Tabell 11. Total kostnad avseende fasta belopp (enligt tabell 10) och medfinansiering av gemensamma kostnader 
för grundutbildning och universitetsgemensamt år 2018 (tkr). 
 

 

GRUNDUTBILDNING FORSKNING UNIV.GEMENSAMT TOTALT
Fakultet/motsvarande Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp netto, tkr Fast belopp, tkr
Humanistisk fakultet 26 123 19 403 0 45 526
Samhällsvetenskaplig fakultet 81 086 49 853 0 130 939
Medicinsk fakultet 71 975 84 746 0 156 721
Teknisk Naturvetenskaplig fakultet* 46 185 67 413 2 529 116 127
Lärarhögskolan 3 105 738 0 3 843
Universitetsförvaltningen, m.fl. 2 063 1 363 16 783 20 209
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL) 26 242 -99 169
CMF, ARCUM & Sliperiet 0 1 755 142 1 898
Summa 230 563 225 513 19 355 475 431

* Inkl. HPC2N fr.o.m. 2018

GRUNDUTBILDNING FORSKNING* UNIV.GEMENSAMT TOTALT
Fakultet/motsvarande Debiteras vh 10, tkr Debiteras vh 20, tkr Debiteras vh 70/90, tkr Fast belopp, tkr
Humanistisk fakultet 26 659 19 403 0 46 062
Samhällsvetenskaplig fakultet 78 320 49 853 0 128 173
Medicinsk fakultet 74 044 84 746 0 158 790

Teknisk Naturvetenskaplig fakultet** 47 560 67 413 2 529 117 502
Lärarhögskolan 3 162 738 0 3 900
Universitetsförvaltningen, m.fl. 1 668 1 363 23 376 26 408
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL) 15 242 38 296
CMF, ARCUM & Sliperiet 0 1 755 142 1 898
Summa 231 429 225 513 26 086 483 028

*) Beloppet inkluderar ej medfinansiering av gemensamma kostnader som finansieras från fakulteternas/motsvarande forskninganslag.
**) Inkl. HPC2N fr.o.m. 2018
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1.4.2 Fastställande av delposter avseende personalsociala kostnader 
För att även år 2018 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 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020.  
 
Tabell 12. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2018 (tkr). 
 

 

1.4.3 Detaljbeslut om investeringar 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges att de största investeringarna år 
2018 avser inredning vid Medicinskt biologiskt centrum och i det nya polisutbildningshuset, samt en 
nivåhöjning av lärosalar.  
 
Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar år 2018 är 20,8 mnkr (12,5 mnkr år 2017) där de 
två största projekten avser nivåhöjning av lärosalar (7 mnkr) och åtgärder kring utemiljön vid 
Beteendevetarhuset/Norra beteendevetarhuset (4 mnkr). Budgetramen för inredningsinvesteringar har 
efter en uppgång år 2017 (25 mnkr) minskat till 14,9 mnkr år 2018. Ökningen år 2017 förklarades till 
största delen av satsningen på ett Medicinskt biologiskt centrum som år 2017 omfattade 10 mnkr, men 
som år 2018 har minskat till 5 mnkr. Även inredningsinvesteringar avseende ett nytt magasin i 
Universitetsbiblioteket bidrog till ökningen år 2017, en investering som inte inkluderas i budgetramen år 
2018. Budgetramen för datanätinvesteringar år 2018 är 5,6 mnkr (6,5 mnkr år 2017). Minskningen från 
år 2017 är till största delen kopplad till lägre investeringskostnad avseende Medicinskt biologiskt 
centrum. Budgetramen för investeringar i passersystem/larm har ökat något från år 2017 och uppgår år 
2018 till 2,2 mnkr (2,1 mnkr år 2017). Ökningen avser polisutbildningshuset.  
 
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.  
 
  

Delposter Budget 2018
Arbetsmiljö 1 763
Delpensionskostnader 7 057
Strukturkostnader 10 416
Handläggare rehab/struktur 1 493
Rehabiliteringskostnader 1 631
Företagshälsovård 8 664
Friskvård 4 593
Komp. facklig förtroendemannatid 6 544
Summa 42 160
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1.4.4 Tillämpning av internhyra 
I Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019–2020 anges: ”I syfte att standardisera 
hyressättning beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att för alla lokaler där det är möjligt ska 
internhyra tillämpas. I enstaka undantagsfall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet 
att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med 
totalt 2,3 mnkr år 2018 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakulteter ska själva bidra med 
0,8 mnkr.” (2,2 mnkr totalt år 2017, respektive 0,7 mnkr i fakultetsbidrag år 2017).  
 
I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv 
ska bidra med.  
 
Tabell 13. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2018 (tkr). 
 

 
 

1.4.5 Fördelning av medel mellan Universitetsbiblioteket och Universitetspeda-
gogik och lärandestöd 

Rektor beslutar att fastställa fördelning av anslagsmedel inom Universitetsbiblioteket (UB) och 
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) år 2018 enligt nedanstående tabell.  
 
Tabell 14. Fördelning av anslagsmedel år 2018  mellan UB och UPL (tkr). 
 

 
 
Utvecklingsmedel till UPL fördelas senare enligt vad som anges under punkt 1.2.3. 

Lokal Fakultet Fakultetens finansiering (25 %) Reducerad hyra 2018

Bollhall IKSU Sam fak 109 326
DDB i Haparanda Sam fak 333 998
Idrottslaboratoriet Med fak 173 518
CIRC, Abisko Teknat fak 113 338
Kemi, Dåva Teknat fak 48 145
Summa 775 2 325

Typ av anslag Fördelas till UB Fördelas till UPL Totalt budgetbeslut 2018

Anslag 54 150 11 607 65 757
Anslag dec.utbildning 2 356 0 2 356
Förvärv 45 294 0 45 294
Lokaler 42 938 1 152 44 090
Lokalvård 3 661 115 3 776
Forskarhandledarkurs 0 990 990
Summa 148 399 13 864 162 263


