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1. Sammanfattande prioriteringar 
I detta budgetunderlag för perioden 2019–2021 lämnar Umeå universitet uppgifter och 
bedömningar enligt regeringens direktiv beslutade den 30 november 2017 (U2017/04777/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 särskilt behovet av högre andel basanslag till 
forskning (avsnitt 4.2) och ett samlat grepp om forskningsinfrastruktur (avsnitt 4.3).  

Specifikt för Umeå universitet yrkas i prioritetsordning: 

1. Ett uppdrag samt resurser motsvarande 20 mnkr/år för att under perioden inrätta ett 
nationellt centrum för arktisk forskning och utbildning (avsnitt 6.1). 

2. Ett ekonomiskt stöd till universitetet för att stärka Sveriges innovationskraft genom 
utveckling av utbildning och forskning inom Innovationsplattform Norr, tillsammans med 
Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet (avsnitt 6.2). 

3. Utbyggnad av läkarprogrammet med 24 nybörjarplatser fr.o.m. år 2019 genom medel för 
grundutbildningsram och ALF-medel (avsnitt 3.6.1).  

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. 

Övergripande präglas dagens situation av flera obalanser och inslag av fragmentisering. Därför 
välkomnar Umeå universitet Styr- och resursutredningens uppdrag. Vi har tidigare påpekat behovet 
av en sådan utredning, inkluderande exempelvis en konsekvensanalys av att gå mot ett samlat anslag 
för forskning och utbildning. Utredningens samlade grepp över hela styr- och resurstilldelnings-
systemet är välkommet, och Umeå universitet hoppas att ett nytt system styr mot långsiktighet och 
kvalitet. Det är också angeläget att en framtida reform inte forceras, utan att det ges tillräckligt med 
tid och resurser för de omställningar som utredningen kan komma att innebära. 

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå står Umeå universitet liksom tidigare inför 
utmaningar att kunna 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 (avsnitt 3). 

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). 

Ett initiativ som Umeå universitet har tagit tillsammans med Luleå tekniska universitet och 
Mittuniversitetet är att inleda ett framåtriktat samarbete under namnet Innovationsplattform Norr. 
Vi ser att vi tillsammans kan stärka universitetens bidrag till ett hållbart samhällsbyggande och att 
ett resurstillskott till denna satsning kan ge ett stort mervärde inte bara för norra Sverige utan också 
för landet som helhet (avsnitt 6.2). För Umeå universitets del är en förstärkning av vårt arktiska 
centrum och dess nationella roll ett viktigt inslag i detta sammanhang (avsnitt 6.1). 
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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 tar emot en stor andel (nästan två tredjedelar höstterminen 2016) av de 
högskolenybörjare som kommer från Västerbotten, men är trots det ett utpräglat riksrekryterande 
universitet. Av högskolenybörjare med känt ursprungslän utgjorde höstterminen 2016 studenter 
från Stockholms län den enskilt största gruppen (20 procent), och drygt två tredjedelar hade sitt 
ursprung söder om de fyra nordligaste länen. Det är därmed av strategisk betydelse för Umeå 
universitet att fortsatt vara attraktivt för sökande från alla delar av landet och även utomlands.  

Det är mot den bakgrunden glädjande att Umeå universitet i den nationella antagningsomgången 
inför höstterminen 2017 var ett av bara sju lärosäten som hade ett ökat antal sökande. Umeå 
universitet har näst flest behöriga sökande efter Uppsala universitet, och kommer på fjärde plats 
sett till antalet behöriga sökande i första hand. Antalet sökande till universitetets utbildningar inför 
vårterminen 2018 ökade också, med cirka en procent jämfört med föregående vårtermin. 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. Mot 
bakgrund av detta har Umeå universitet nu beredskap för fler utbildningsplatser (se avsnitt 3.3). 

En viktig uppgift och utmaning för att bibehålla universitetets attraktionskraft är att fortgående 
arbeta med att öka kvaliteten i universitetets hela utbildningsportfölj. Umeå universitet är positivt 
till det nya nationella kvalitetssäkringssystemet som lägger ett starkare fokus på lärosätenas ansvar 
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Vi arbetar för att vidareutveckla och integrera våra 
kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå respektive utbildning på forskarnivå 
för att säkerställa och höja kvaliteten i våra utbildningar. I detta arbete tar vi stöd av de synpunkter 
som framkommit i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pilotgranskningar av kvalitetssäkrings-
systemet samt av lärarutbildning (i Umeå universitets fall grundlärarutbildningen med inriktning 
mot fritidshem). Umeå universitet blev inte godkänd i dessa pilotutvärderingar och kommer därför 
att delta i de reguljära utvärderingarna när de äger rum. Umeå universitet tar allvarligt på de brister 
som UKÄ pekat på, men konstaterar också att dessa i huvudsak var sådana som universitetet själv 
identifierat och att UKÄ övergripande ansåg att universitetet har ett genomtänkt och fungerande 
kvalitetssäkringsarbete. Umeå universitet kommer också att med intresse följa förberedelserna för 
UKÄ:s nya uppdrag att utvärdera kvaliteten i hela verksamheten inklusive forskning. 

Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande har de senaste åren intensifierats mot 
bakgrund av den ökande flyktingströmmen. Umeå universitet har åtagit sig uppdraget att 
genomföra kunskapsprov och lämplighetsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper 
hos läkare och dietister som utbildats utanför EU/EES respektive inom EU/EES. Universitetet har 
också åtagit sig att genomföra kurser i svenska författningar för samtliga 21 legitimationsyrken. 
Sedan tidigare har universitet ett uppdrag att anordna kompletteringsutbildning för lärare vilket är 
ytterligare ett åtagande för att underlätta etableringen för nyanlända akademiker. Universitetet fick 
hösten 2016 i uppdrag av regeringen att utveckla motsvarande kompletteringsutbildningar för 
läkare, socionomer och psykologer. Dessa kommer att startas under 2018. Snabbspåret för lärare är 
en annan satsning som genomförts med gott utfall under 2017 och fortsätter under 2018. 
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Kompletterande utbildning är ett prioriterat område för Umeå universitet tillsammans med reell 
kompetens och validering. Sådana insatser är av stor betydelse såväl för integrationen av nyanlända 
som för kompetensförsörjningen inom samhällsviktiga områden. 

3.2 Övergripande om planering av utbildningsutbudet 
Vid ett bredduniversitet som Umeå görs bedömningar och analyser rörande utbildningsutbudet i 
stor utsträckning av berörda fakulteter, programråd och institutioner. Övergripande diskussioner 
sker inom universitetets Utbildningsstrategiska råd samt i återkommande dialoger mellan 
universitets- och fakultetsledningar. Universitetets kvalitetssystem innehåller också ett antal 
strukturer och aktiviteter rörande bl.a. utvärdering och förändring av universitetets utbildnings-
utbud. Häri ingår bl.a. universitetets Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller 
avveckla program och kurser samt för att inrätta eller avveckla huvudområden (dnr FS 1.1-1986-
16), som beskriver ansvarsfördelning och kriterier såsom hur studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov ska beaktas vid förändringar av utbudet. Universitets-, fakultets- och 
institutionsledningar för också regelbundna dialoger med kommuner och landsting i norra 
regionen, inte minst inom lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar (se närmare 
beskrivning nedan). Umeå universitet har ingått strategiska partnerskap med Volvo lastvagnar i 
Umeå samt, i januari 2018, med Umeå kommun. Även extern representation i fakultetsnämnder och 
programråd och andra former av samverkansinslag i universitetets utbildningar bidrar till att det 
omgivande samhällets behov vägs in i utbildningsplaneringen. Grundläggande är vårt ansvar att 
förnya arbetsmarknaden och utforma utbildningar med utgångspunkt i kunskapsutvecklingen. 

I Umeå universitets visionsprogram och verksamhetsplan prioriteras utbildningar på avancerad 
nivå, utbildningar med stark forskningsanknytning samt utbildningar med hög grad av 
internationalisering och samverkan. Dessa prioriteringar kommer även till uttryck i den interna 
modellen för fördelning av grundutbildningsramar mellan fakulteterna.  

3.3 Beredskap för fler utbildningsplatser 
Eftersom universitetet överskridit takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
en övergripande prioritering under flera år varit att minska den totala utbildningsvolymen. Under 
2016 och 2017 har studentantalet ökat något igen, till följd av ett ökat takbelopp och de särskilda 
satsningar på vissa utbildningsprogram som regeringen beslutat om. Överproduktionen i 
förhållande till takbeloppet har fortsatt att minska och var för år 2017 försumbar, motsvarande 
endast 2,1 mnkr eller 0,16 procent av takbeloppet. Målet att begränsa antalet helårsstudenter 
kommer därför troligen att justeras i nästa verksamhetsplan.  

Umeå universitet ser nu en förnyad expansion som önskvärd och ser behov av ett ökat takbelopp för 
detta. En möjlighet att ta emot fler studenter skulle stärka våra förutsättningar att möta såväl 
nationella som regionala behov, och också underlätta en högre ambitionsnivå när det gäller breddad 
rekrytering och det livslånga lärandet. I första hand önskar Umeå universitet ett utökat takbelopp 
utan öronmärkningar, utöver nya platser specifikt för vissa bristyrken som exempelvis läkare (se 
avsnitt 3.6.1 nedan). Preciseringar gällande utbildningsinriktningar eller distributionsformer kan 
begränsa vår flexibilitet att möta de behov som vi identifierar i dialog med exempelvis regionens 
företrädare. Det är också viktigt att eftersträva en långsiktig plan för utbyggnaden med permanenta 
höjningar av takbeloppet snarare än tillfälliga satsningar. 

3.4 Fördelningen mellan program och kurser samt mellan campus 
och distans 

I anpassningen av utbildningsutbudet till takbeloppet har programutbildningar prioriterats, vilket 
medfört att andelen helårsstudenter på program ökade under flera år, från 64 procent 2010 till 75 
procent 2015. De senaste två åren har antalet och andelen helårsstudenter på fristående kurs åter 
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ökat något. År 2017 fanns 73 procent av våra helårsstudenter inom program och 27 procent på 
fristående kurser. 

Utvecklingen av fördelningen mellan campusförlagda utbildningar och olika former av 
distansutbildningar följer samma mönster som fördelningen mellan program och kurs. Andelen 
distansutbildning var som högst år 2010 med drygt 27 procent, och föll till knappt 21 procent till år 
2015 som ett led i minskningen av utbildningsvolymen. Därefter har andelen ökat igen till 24 
procent 2017. Distansutbildning är en viktig del av Umeå universitets regionala ansvarstagande, 
t.ex. inom skolans och hälso- och sjukvårdens område, men även nationellt med nätburna 
utbildningsprogram som lockar studenter från hela landet, och för det livslånga lärandet. Av UKÄ:s 
rapport Distansutbildning i svensk högskola framgår att Umeå universitet har det tredje största 
distansutbudet av svenska lärosäten. 

3.5 Prioriteringar och förändringar som rör lärar- och 
förskollärarutbildningar   

Vid Umeå universitet utbildas förskollärare, grundlärare (samtliga inriktningar), ämneslärare mot 
årskurs 7–9 och mot gymnasieskolan, yrkeslärare, speciallärare och specialpedagoger samt studie- 
och yrkesvägledare. Umeå universitet har dessutom ett särskilt nationellt uppdrag för 
ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli. Umeå universitet har som mål att ha ett brett 
programutbud inom lärarutbildningsområdet med flera vägar till läraryrket och som nyttjar hela 
universitetets bredd. Ett brett utbud är en viktig del av Umeå universitets regionala ansvar. För att 
nå målet finns dock ett antal utmaningar, inte minst ett lågt söktryck till vissa utbildningar. 

Det finns en stor oro i hela landet och i Västerbottens kommuner kring den stora bristen på 
legitimerade lärare. Andelen behöriga lärare sjunker i de flesta kommuner, inte minst i 
inlandskommunerna. Insatser har gjorts under åren för att åtgärda lärarbrist i kommuner, med 
särskilda distansutbildningar och decentraliserade utbildningar. Bl.a. startar år 2018 förskollärar-
utbildning med 30 platser förlagda till Örnsköldsvik. Specialpedagog- och speciallärarprogrammen 
går helt på distans, liksom yrkeslärarutbildningen och kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU). Andra utbildningar har både campusförlagda och distansalternativ. Utbudet av fristående 
kurser för fortbildning och vidareutbildning av lärare är också i huvudsak distansbaserat, så att så 
många lärare som möjligt kan ta del av utbudet även om de befinner sig i yrkesverksamhet på annan 
ort. Enligt de principer för fristående kurser inom lärarutbildningen som togs fram under 2017 ska 
programidentiska kurser inom bristområden prioriteras. Utbildningsutbudet ses för närvarande 
över för att undersöka i vilken mån ytterligare utbildningar kan ges på distans. Det kan bland annat 
vara ett effektivt sätt att möta regionens behov av legitimerade lärare genom att redan verksamma 
men ej legitimerade lärare kan få den utbildning som krävs. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) erbjuds i tre programvarianter: en med halvfarts 
studietakt och två med förhöjd studietakt, varav en för personer med forskarexamen. Söktrycket är 
högt till alla tre varianter och i synnerhet till den för personer med forskarexamen, som startade 
vårterminen 2017 enligt regeringsuppdrag och som innefattar ett särskilt utbildningsbidrag till de 
studerande som för Umeå universitets del motsvarar bidrag till 15 studenter per år. Här finns goda 
möjligheter att öka antalet nybörjare om regeringen utökar antalet utbildningsbidrag. Med 
anledning av intresset från studenterna, även till de andra programvarianterna, har en utredning 
påbörjats i syfte att utreda hur utbudet inom KPU ännu bättre kan möta studenternas efterfrågan. 
Utredningen ska slutföras under våren 2018 med sikte på att eventuella förändringar i utbudet ska 
kunna ske från höstterminen 2019. 

En liten ökning av programnybörjare till grundlärarprogrammet F-3 kan noteras, men lärosätet når 
fortfarande inte upp till beslutade planeringstal. En utredning tillsattes i december 2017 för att 
undersöka möjligheterna att ge programmet mer flexibelt på distans som ett sätt att nå nya 
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studentgrupper givet regionens förutsättningar med långa avstånd, ojämna befolknings-
koncentrationer och många små kommuner med långt till universitet och högskolor. 
Utredningsdirektiven togs fram i samråd med Region Västerbotten, som fört en dialog med länets 
offentliga skolhuvudmän samt Akademi Norr, med särskild fokus mot de kommuner som ligger 
långt geografiskt från Umeå universitet. Utredningsarbetet sker under våren 2018. 

Antal programnybörjare ökar inom ämneslärarprogrammet, men det är fortsatt svårt att rekrytera 
studenter till inriktningarna mot bland annat estetiska ämnen och moderna språk. För att ytterligare 
stärka upp rekryteringen har ett nytt marknadsföringsmaterial tagits fram. 

Inom programmet Utländska lärares vidare utbildning (ULV) har under år 2017 ytterligare sex 
studenter med utländsk lärarexamen antagits till kompletterande utbildning. Under 2017 startade 
40 deltagare det s.k. Snabbspåret, som syftar till att arabisktalande nyanlända med examen och 
erfarenhet som lärare eller förskollärare snabbare ska kunna påbörja den kompletterande 
utbildning de behöver för att kunna etablera sig som legitimerade lärare och förskollärare i Sverige. 
Samtliga har slutfört utbildningen och flera har gått vidare till arbete, praktik eller fortsatta studier. 
I januari 2018 påbörjade ytterligare en grupp denna viktiga och framgångsrika utbildningsform. 

3.5.1 Sommarkurser 
Regeringen har gett elva lärosäten, däribland Umeå universitet, i uppdrag att från och med 2018 
anordna fler sommarkurser, i första hand sådana som är relevanta för att studenter snabbare ska nå 
en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga 
lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena enligt uppdraget prioritera sommarkurser inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande 
kurser för att öka antalet idrottslärare. Lärosätet ska i budgetunderlaget redogöra för hur lärosätet 
avser att använda tilldelade medel för sommarkurser. 

Uppdraget om sommarkurser har getts med mycket kort varsel, varför det kommer att vara en 
utmaning att fylla utrymmet redan under 2018. Vi räknar med att kunna fylla ungefär hälften av 
platserna med sådana sommarkurser som i första hand avses i uppdraget och resten med andra 
sommarkurser. Nedan redogörs för vilka typer av sommarkurser kopplade till lärarutbildningen 
som kan bli aktuella vid Umeå universitet.  

Sommarkurser som möjliggör kompetensutveckling och vidareutbildning 
När det gäller sommarkurser som möjliggör kompetensutveckling och vidareutbildning för 
obehöriga lärare ser Umeå universitet tre kategorier av potentiella studenter: 

• Individer med en påbörjad men ej avslutad utbildning som idag arbetar som obehöriga 
lärare som önskar fullfölja sina studier till en lärarexamen, 

• Legitimerade lärare som önskar behörighet i ytterligare ämne/ämnen. Här kan exempelvis 
kurser i svenska som andraspråk liksom kurser i idrott och hälsa för grundlärare erbjudas i 
enlighet med skäl som regeringen anför för sommarkursernas inrättande, 

• Potentiella studenter inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (med sedan 
tidigare avklarade teoretiska ämnesstudier) som önskar en snabbare väg igenom 
ämneslärarprogrammet,   

Sommarkurser för att snabbare nå en examen 
Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig igenom utbildningen innebär enligt 
Umeå universitet en del svårigheter som behöver övervägas noga. Möjligheter att generellt lägga om 
terminssystemet så att tiden fram till examen förkortas har diskuterats på nationell nivå tidigare, 
men då fallit på grund av ECTS beräknas på årsbasis. Att möjliggöra för vissa studenter att genomgå 
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utbildningar med utökat studietakt borde inte möta det hindret, men kräver i stället långtgående 
förändringar i programstrukturer eftersom utbildningarna är planerade med en viss progression där 
delarna inte kan tas i vilken ordning som helst. Sommarkurser för att snabbare ta sig igenom 
utbildningen förutsätter därför enligt Umeå universitet fortsatt utredning och dialog under 2018.  

Kompletteringskurser 
En insats för att nå en examen snabbare som kan prövas direkt gäller studenter i pågående 
lärarutbildning som inte uppfyllt kursfordringar med en eller flera oavslutade kurser. 
Sommarkurser skulle då användas inte för att genomföra utbildningarna på kortare än stipulerad 
tid, men för att snabbare åtgärda de kompletteringsbehov som uppstått. Problem med eftersläpning 
finns främst i vissa av ämnesstudierna och i det självständiga arbetet. Här ser vi en möjlighet att 
skapa särskilda kompletteringskurser under sommartid som kan tillgodoräknas som likvärdig vissa 
ej avklarade kurser. Om efterfrågan finns kan också ett särskilt kurstillfälle för motsvarande 
ordinarie kurs ges parallellt under sommaren, t.ex. för legitimerade lärare som önskar behörighet i 
andra ämnen.  

Introduktionskurs 
Diskussioner har även förts om att ge en fristående allmän introduktionskurs till universitetsstudier 
för nybörjarstudenter under sommaren. Förslagsvis skulle en sådan ges under senare delen av 
augusti just innan terminen börjar. Kursen skulle bland annat kunna ta upp studieteknik, 
akademiskt skrivande, kunskapssökande, faktakontroll, vissa ämneskunskaper m.m. och vara 
allmänt studieförberedande så att studenterna får bättre förutsättningar för att kunna bedriva sina 
universitetsstudier. Detta skulle kunna minska problem med eftersläpande kurser eller avhopp, 
samt verka kvalitetshöjande. 

3.6 Prioriteringar och förändringar som rör hälso- och 
sjukvårdsutbildningar   

Vårdens behov av utbildad personal är stort, och Umeå universitet arbetar för att möta det i dialog 
med hälso- och sjukvårdens aktörer. Det gäller inte minst arbetet med sjuksköterskeutbildning och 
läkarutbildning som beskrivs under egna underrubriker nedan. Umeå universitet arbetar också med 
att utöka utbildningsplatserna inom tandläkarutbildning i enlighet med budgetpropositionen för år 
2017 (prop. 2015/16:1) samt avseende barnmorskor och specialistsjuksköterskor enligt regeringens 
beslut inför budgetåren 2015─2016.  

En kritisk faktor är tillgång och kvalitet på placeringar för den nödvändiga verksamhetsförlagda 
utbildningen. I dag har berörda verksamheter ibland svårt att uppfylla volymavtal för mottagande 
av studenter på verksamhetsförlagd utbildning, särskilt på sjuksköterskeprogrammen. 

I kompletterande regleringsbrev 2016 fick Umeå universitet i uppdrag att förbereda för att inrätta 
kompletteringsutbildning av läkare med examen utanför EU/EES (KUL). Utbildningen beräknas 
starta höstterminen 2018 som distansutbildning med garanterad tillgång till klinisk praktik i Umeå, 
Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund. I dialog med landsting och kommuner ser Umeå universitet 
över möjligheten att skapa uppdragsutbildningar för att möta behovet av kompetensutveckling för 
de redan yrkesverksamma inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. 
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3.6.1 Läkarutbildning 
 

 
Universitet äskar utökade medel för grundutbildningsram och ALF-medel till utbyggnad av 
läkarprogrammet med 24 nybörjarplatser fr.o.m. år 2019. 
 

 
Behovet av läkare i Norrland/Norra sjukvårdsregionen är mycket stort och prognoserna tyder på att 
efterfrågan kommer att vara fortsatt hög. I Norrland är situationen mer utmanande än i resten av 
landet. Där fortsätter antalet distriktsläkare att minska, det saknas sjukhusspecialister inom flera 
specialiteter i hela regionen och medelåldern är hög. Kostnader för hyrläkare fortsätter att öka. För 
att förbättra 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 inarbetade organisation som finns i samverkan mellan Umeå 
universitet och Norra sjukvårdsregionen. 

Umeå universitet bedriver sedan 2011 en regionaliserad läkarutbildning på fyra studieorter som 
innebär att de kliniska delarna av programmet förutom Umeå genomförs vid de tre länssjukhusen i 
Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Den regionaliserade läkarutbildningen med fyra studieorter 
har varit en stor framgång för studenterna, universitetet, sjukvården och för samhället. Studenterna 
får en bra klinisk utbildning i en miljö med god tillgång till patienter och praktisk handledning. 
Universitetet har anställt två universitetslärare per termin och placeringsort (totalt 30 tjänster), 
vilket varit viktigt för att utveckla en akademisk miljö kring studenterna och på vårdavdelningarna. 
Tre av de anställa universitetslektorerna har det senaste året befordrats till professorer. 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. Akademiseringen av länssjukhusen har även medfört en 
uppbyggnad av nya kliniska forskningscentra vid de tre sjukhusen och en sammanhållande nod för 
kliniska prövningar vid universitetssjukhuset. Denna struktur ger avsevärt ökade förutsättningar för 
kliniska prövningar med inklusion från hela regionen, vilket mångdubblar patientunderlaget. 
Landstingen är också vinnare genom att läkarförsörjningen normalt är bättre på studieorterna. De 
läkare som utbildas vid studieorterna utanför Umeå stannar i hög utsträckning kvar på orten för 
allmäntjänstgöring eller vikariat som underläkare. 

Att driva utbildning med fasta lärare på fyra orter långt från varandra med hög kvalitet genererar 
samtidigt 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 för 2017 tillfördes 
6 miljoner kronor till stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning, vilket är en 
välkommen förstärkning. Universitetet tilldelades också i budgetpropositionen för 2018 resurser 
som från och med 2019 motsvarar 16 helårsstudenter. För långsiktig stabilitet krävs dock ytterligare 
förstärkningar på de olika studieorterna vilket förutsätter en fortsatt utökning av studentvolymen. 
Universitetet har i tidigare budgetunderlag äskat tio nybörjarplatser per studieort, dvs. totalt 40 
nybörjarplatser per år.  

Umeå universitet anser att en fortsatt utökning av läkarutbildningen vid Umeå universitet behövs 
såväl för kompetensförsörjningen i Norra Regionen som för att upprätthålla långsiktig stabilitet i 
den regionaliserade läkarutbildningen och den kliniska forskningen. 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 och säkerställa de framgångar som har 
nåtts hittills. 
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En utökning som ger långsiktig stabilitet till den regionaliserade läkarutbildningen skulle också 
kunna skapa förutsättningar för en försöksverksamhet, som är under diskussion, där en del av 
läkarprogrammet skulle inriktas mot glesbygdsmedicin, dvs. de särskilda förutsättningar som gäller 
för att verka som läkare i uttalad glesbygd (delvis i arktiska förhållanden). I detta projekt avser vi i 
så fall att involvera vårt alliansuniversitet i Tromsö. 

Umeå universitet äskar mot bakgrund av ovanstående en utökning av grundutbildningsram och 
ALF- medel motsvarande 24 läkarstudenter per år från och med 2019 (132 HST efter full 
utbyggnad). Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland åtar sig att 
tillhandahålla klinisk praktik. 

3.6.2 Sjuksköterskeutbildning 
Sedan flera år råder en stor efterfrågan på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Norrland. 
Analyser av framtida rekryteringsbehov visar att det kommer att vara svårt att rekrytera 
sjuksköterskor till Norra sjukvårdsregionen på grund av bl.a. stora pensionsavgångar och en allt 
äldre befolkning. År 2013 startade en successiv utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen i dialog 
med berörda landsting.  

Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet bedrivs på fyra studieorter i Norra 
sjukvårdsregionen – som campusutbildning i Umeå och som distansutbildning i Skellefteå, Lycksele 
och Örnsköldsvik. Av ca 800 helårsstudenter inom sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet 
är det ca 330 helårsstudenter som läser i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele. Tillsvidareanställda 
lärare finns stationerade på tre av studieorterna, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. I Lycksele finns 
från hösten 2017 två adjungerade kliniska adjunkter. Distansutbildning har visat sig vara en viktig 
faktor för breddad rekrytering. Att kunna genomföra huvuddelen av sina studier på hemorten 
medför att något äldre studenter, inte sällan med arbetslivserfarenhet inom vården som 
undersköterska eller sjukvårdbiträde, har möjlighet att genomföra en sjuksköterskeutbildning. 
Vidare har det också visat sig att det faktum att praktiken är förlagd på olika orter också har bidragit 
till lokal rekrytering av nyutexaminerade, vilket också går i samklang med starka regionalpolitiska 
intressen. Således finns starka skäl att sjuksköterskeprogrammet fortsätter att bedrivas på de 
berörda orterna.  

Att bedriva utbildning av hög kvalitet på flera studieorter genererar samtidigt ökade kostnader i 
form av resor, lokaler, teknik och utrustning. Vid kliniska träningscenter (KTC) undervisas och 
examineras sjuksköterskestudenterna i praktiska moment och simuleringsövningar, och 
kostnaderna för dessa förväntas öka med anledning av omförhandlade avtal med berörda landsting. 
En stor del av sjuksköterskeprogrammet utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sjukhus, 
hälsocentraler, äldreboenden och i hemsjukvård, och stora avstånd i Norrland i samband med VFU 
innebär ofta ökade kostnader för boende och resor. Ökade kostnader för studentresor genereras 
också av att vissa examinationer samt simuleringsövningar, som innehåller interprofessionellt 
lärande i samverkan med läkarprogrammet, enbart kan genomföras i Umeå. För att genomföra 
distansutbildning med hög kvalitet krävs vidareutveckling och ekonomiska satsningar på 
högfungerande tekniska lösningar som är kompatibla med den teknik som finns på distansorterna. 

3.7 Möjlighet till uthyrning av studentbostäder 
I en kommun som Umeå är det alltid kö till studentbostäder i samband med terminsstarten, även 
om ett jämviktsläge på bostadsmarknaden brukar uppnås längre fram på terminerna. Umeå är en 
av de städer som rödlistas i Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport för 2017, där 
bostadssituationen beskrivs som ett stort problem för studenter i Umeå. 

Enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får en myndighet inte 
ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand. Dock ges universitet 
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och högskolor möjlighet att ingå hyresavtal för bostadslägenhet för att upplåta lägenheten i andra 
hand till utländska studenter inom utbytesprogram eller gästforskare. Regeringen medgav 2010, 
under en prövotid, undantag från lokalförsörjningsförordningen för nio angivna lärosäten i 
storstadsområden, för att ge dessa lärosäten bättre möjligheter att rekrytera studenter genom att 
kunna erbjuda bostäder. Detta undantag har sedan förlängts, men avser fortfarande bara de tidigare 
angivna lärosätena. Umeå universitet anhöll redan 2010 om ett motsvarande undantag från 
lokalförsörjningsförordningen, med särskild hänvisning till vikten av konkurrensneutralitet vid 
rekryteringen av betalande studenter efter införandet av studieavgifter. De lärosäten som kan 
garantera betalande studenter ett boende i samband med ankomst ges genom undantaget en klar 
konkurrensfördel framför de lärosäten som inte kan lämna motsvarande garanti. Det bör i 
sammanhanget påpekas att Sveriges lantbruksuniversitet, med verksamhet i bl.a. Umeå, har 
medgivits undantag men inte Umeå universitet. Det är fortsatt angeläget för Umeå universitet att 
ges samma förutsättningar vad gäller att tillhandahålla studentbostäder vid terminsstart för 
betalande studenter som de nio lärosäten som medgivits undantaget från den rubricerade 
förordningen. Ett undantag avseende andra forskare än gästforskare vore också av betydelse för 
universitetets möjlighet att rekrytera forskare från andra länder.  

 

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. Det var därför 
olyckligt att den senaste forskningspolitiska propositionen med ett uttalat tioårsperspektiv helt 
saknade resonemang om forskarutbildningens bredare roll eller grunderna för dess dimensionering. 
Universitetskanslersämbetets och SUHF:s gemensamma konferens om forskarutbildningens 
dimensionering den 30 november 2017 var ett positivt initiativ till en diskussion som bör fortsätta 
under de närmaste åren. 

4.2 Andel basanslag till forskning 
Regeringen framhåller i den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan (prop. 
2016/17:50) vikten av att lärosätenas medel till forskning och forskarutbildning ökar för att ge 
lärosätena bättre förutsättningar att stärka kvaliteten i verksamheten. Umeå universitet instämmer 
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och vill betona att höjda basanslag inom forskningen är avgörande för universitetens förmåga att 
vara de starka och ansvarsfulla lärosäten som regeringen efterfrågar. För att uppnå detta är det dock 
nödvändigt att kraftigt höja andelen basanslag i förhållande till andelen externa forskningsanslag. 
Forskningsmedel fördelade i 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 kan inte förväntas påverka balansen nämnvärt då ungefär lika 
mycket pengar tillförs forskningsråden och Vinnova.  

4.2.1 Fördelningskriterier för basanslaget 
Regeringen har de senaste åren genomfört eller aviserat förändringar i de fördelningskriterier för 
som infördes 2009, nu senast införande av en s.k. samverkansindikator. 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. Vi menar dock att införande av en samverkans-
komponent i fördelningen av de direkta anslagen till forskning och forskarutbildning inte är ägnat 
att främja samverkan, bl.a. eftersom det inte behövs ytterligare konkurrensutsättning av de redan 
för små basanslagen och eftersom det saknas rimliga indikatorer för att mäta den mångfacetterade 
verksamhet som samverkan utgör (och som inte kan eller bör begränsas till just forskningen). Det 
underlag som Vinnova tog fram var inte utformat att användas som en indikator och bör inte heller 
användas som en sådan. Styr- och resursutredningen kommer att se över denna fråga, men eftersom 
det troligen dröjer ett antal år innan en ny modell kan sjösättas anser Umeå universitet att det 
olyckliga provisorium som infördes i budgetpropositionen för 2018 bör bli en engångsföreteelse.  

Umeå universitet vill också upprepa att de av Vetenskapsrådet föreslagna justeringarna i indikatorn 
publiceringar och citeringar (U2016/02084/F) inte bör införas i avvaktan på Styr- och 
resursutredningens förslag, med tanke på de stora omfördelningseffekter som dessa skulle innebära. 

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 
38 procent mellan 2013 och 2017, vilket i stor utsträckning är kostnader för forskningsinfrastruktur. 

På nationell nivå utgör den nya modellen för prioritering av infrastruktur en positiv utveckling som 
dock behöver stärkas av ytterligare insatser. Inte minst behövs en mer långsiktig 
finansieringsmodell. 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 
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etableringen av SciLifeLab en inledningsvis alltför koncentrerad satsning, som dock successivt har 
förbättrats genom etablerandet av noder vid andra lärosäten. 

Mycket stora nationella infrastrukturer 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. För att ESS och Max IV 
ska kunna utnyttjas optimalt av landets lärosäten kan det krävas stimulansmedel för att komma 
igång med verksamheten.  

Umeå universitet välkomnar regeringens avsikt att skapa en Nationell forskningsagenda för 
registerbaserad forskning och vi ser fram emot att bidra med kunskap till detta utvecklingsarbete. 

4.4 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 intäkter de senaste fem 
åren, i miljoner kronor.  

 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

Ekonomiskt resultat -109 -8 -59 -6 +102 

Intäkter 3 970 4 132 4 158 4 221 4 288 

 
Det ekonomiska resultatet år 2017 uppgår till ett överskott om 102 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,4 procent av de totala intäkterna år 2017. Umeå universitetet har åren 2013–2016 redovisat 
ekonomiska underskott, vilket medfört en minskning av myndighetskapitalet under dessa år. I 
Riksrevisionens rapport Varför sparar lärosätena? - En granskning av myndighetskapital vid 
universitet och högskolor (RiR 2017:28) framgår i bilaga 3 att Umeå universitet har lägst andel 
myndighetskapital i relation till kostnader år 2016 av samtliga universitet, 12 procent. Som Umeå 
universitet har framfört i remissvaret på rapporten anser vi att de flesta av Riksrevisionens förslag 
är rimliga, men anser att det är viktigt att invänta Styr- och resursutredningens (utredningen för 
starka och ansvarsfulla lärosäten) förslag innan nya kriterier utarbetas. När det gäller 
rekommendationen att införa ett kvantitativt återrapporteringskrav avseende redovisning av 
myndighetskapital uppdelat på fritt respektive intecknat kapital är vi dock negativa, eftersom vi 
anser att en sådan uppdelning skulle innebära låsningar och försämrade möjligheter att kunna 
använda myndighetskapital. 

Universitetsstyrelsen beslutade redan år 2013 att anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske 
planerat fr.o.m. år 2014 och i oktober år 2015 beslutade rektor om flera åtgärder i syfte att ytterligare 
säkra upp ekonomistyrningen inom universitetet samt därigenom anpassa kostnaderna till en lägre 
nivå. Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2017, inkl. ekonomisk plan 2018─2019 framgår 
att det ekonomiska resultatet för universitetet planerades vara +-0 miljoner kronor år 2017. 
Resultatet för året är väsentligt högre och överensstämmer relativt väl med prognosen i 
delårsrapport som var +94 mnkr för år 2017. 
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Universitetets mål är att det ekonomiska resultatet de närmaste åren ska ligga nära +-0 och innefatta 
visst nyttjande av myndighetskapital under perioden 2019–2021. Under hösten 2017 har 
analysarbete och dialoger med fakultetsledningar genomförts utifrån det prognosticerade 
ekonomiska resultatet. År 2018 fortsätter arbetet med att förstärka universitetets uppföljnings- och 
prognosarbete på samtliga organisatoriska nivåer, bl.a. genom att periodisering av kostnader och 
intäkter kommer att genomföras tätare under året samt tydligare kopplas till prognosarbete. Analys 
pågår fortsatt och ytterligare åtgärder kan komma att vidtas i syfte att universitetet årligen ska nyttja 
tillgängliga resurser i så hög grad som möjligt till att bedriva utbildning och forskning av hög 
kvalitet.  

Umeå universitet var år 2016 det universitet i landet som hade lägst andel lokalkostnader i relation 
till totala kostnader, 9,7 procent. Andelen lokalkostnader är något högre år 2017 jämfört med år 
2016. Universitetsledningen följer noga utvecklingen av lokalbestånd inklusive tomma lokaler och 
vidtar löpande åtgärder efter förslag från lokalförsörjningsenheten samt har en långsiktig planering. 
Rektor beslutar om alla investeringar över 3 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta är 
bedömningen att universitetet har god kontroll och förmåga att hantera eventuella utmaningar som 
kan komma avseende förändrade lokalbehov. 

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

 

6. Samarbete i norr 
6.1 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. Under 2017 har 
universitetet 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 
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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. Men eftersom 
universitetets insats sker inom ramen för befintliga resurser har en gräns nåtts 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 under 2017 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. 

6.2 Innovationsplattform Norr 
 

 
Universitet anhåller om ett strategiskt stöd för att stärka Sveriges innovationskraft genom 
utveckling av utbildning och forskning. 
 

 
Innovationsplattform Norr är en gemensam satsning av Luleå tekniska universitet (LTU), Umeå 
universitet och Mittuniversitetet för att stärka universitetens bidrag till att utveckla och utnyttja de 
norrländska resurserna för ett hållbart samhällsbyggande. Norra Sverige med sin rikedom av skog, 
mineraler och grön energi har alla förutsättningar för att bli ledande för omställningen till ett 
hållbart samhälle. 

Norra Sverige har under senare åren ofta utpekats som ett område med problem kring avfolkning 
och arbetslöshet. Denna bild missar att Norra Sverige också är en region som hamnar högst i EUs 
innovationsindex. Inte minst tre universitet med goda relationer sinsemellan och med samverkan 
till det omgivande samhället utgör viktiga nav i det regionala innovationssystemet. Vi menar att 
dessa universitet i samverkan med andra regionala privata och offentliga aktörer ytterligare kan 
bidra till en positiv utveckling i Norr som också kommer att gagna resten landet, under förutsättning 
att erforderliga resurser ställs till förfogande. Regeringens vilja att satsa på utveckling i hela landet 
ser vi som en välkommen kursändring efter en tid där frågor om Norra Sverige tycks ha legat i träda. 
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Inom Innovationsplattform Norr fokuseras på följande områden vilka är synnerligen angelägna för 
den framtida utvecklingen i Norr och som har stor betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrens-
kraft som industri- och kunskapsnation. Vi vet att vi kan bidra med kunskap och expertis inom dessa 
områden eftersom de varit centrala och viktiga för universitetens verksamhet och utveckling. 

Insatsområde 1: Utveckla framtidens lärande mot mer flexibla utbildningsformer 
Regeringens målsättning att utbildning skall vara tillgänglig under hela arbetslivet och plats-
oberoende kan uppnås genom ökat inslag av digitalisering och genom flexibla utbildningsformer. 
Umeå universitets läkarutbildning på fyra orter är ett gott exempel på detta. Norra Sveriges 
geografiska förutsättningar har redan tidigt skapat ett motiv för att utveckla denna typ av 
utbildningar som dock också har visat sig vara något mer kostsamma. Vi kommer att utnyttja vår 
erfarenhet från utveckling av den typen av utbildningar och bredda utbudet av flexibla utbildningar 
vilket möjliggör studier oberoende av bostadsort och tidpunkt i livet, något som inte bara kommer 
att gälla norra Sverige utan också hela landet. 

Insatsområde 2: Förädla de arktiska styrkorna, med avseende på naturresurser och klimat, och 
utveckla näringslivet på ett hållbart sätt 
Norra Sverige är och har länge varit en viktig källa för Sveriges välfärd. Tillgång till resurser som 
skog och mineraler samt till vatten- och vindkraft innebär inte bara tillgång till viktiga exportvaror 
utan har under åren också gett upphov till teknologisk utveckling och innovation. Idag kan dessa 
resurser användas för att bidra till att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Norra Sverige 
kan i detta sammanhang också fungera som testbädd för innovativa produkter och ansvarsfulla 
förfaringssätt. Forsknings- och utvecklingsverksamhet behövs i ett innovationssystem som syftar till 
att skapa en hållbar framtid. 

Insatsområde 3: Utveckla nya modeller för attraktiva arktiska samhällen som inte kräver hög 
befolkningstäthet, inte minst med hänsyn till vård och annan samhällsservice 
Även om urbaniseringen i Norra Sverige är en förutsättning för ett modernt servicesamhälle, är det 
ett problem i en situation där näringslivet baseras på naturresurser som är utspridda över ett stort 
territorium. Det krävs människor på plats som arbetar i dessa näringar och med den fysiska och 
sociala infrastrukturen. Forskning visar att det idag inte längre är endast tillgången till arbete som 
gör att människor bosätter sig på en plats. Digitaliseringen är en viktig förutsättning för att kunna 
balansera dessa utmaningar och ett viktigt bidrag till att utveckla attraktiva samhällen i hela Norra 
Sverige. Det kvarstår dock stora utmaningar när det gäller kunskapen vad som utgör attraktiva 
samhällen och hur dessa skapas. Vi avser att fördjupa vår kunskap om hur bl.a. digitalisering 
möjliggör skapandet av attraktiva samhällen i glesbygd, kunskap som skapar mervärde såväl i hela 
landet som globalt. 

 

7. Investeringar i anläggningstillgångar och 
räntekontokredit 
De totala investeringarna i anläggningstillgångar var år 2017 172 mnkr, se tabell 5. År 2018 beräknas 
investeringar i anläggningstillgångar öka något, bl.a. p.g.a. fortsatt utveckling av IT-systemet Ladok 
3 och investeringar i nytt medicinsk-biologiskt centrum. År 2019–2020 beräknas investeringar i 
anläggningstillgångar vara 200 mnkr per år, för att minska något till 185 mnkr år 2021.  
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Universitetets låneram är 650 mnkr år 2018. Denna nivå bedöms vara tillräcklig även för år 
2019─2021 och Umeå universitet önskar därför att låneramen kvarstår på 650 mnkr för åren 2018–
2021.  

 

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 2018–2021 vilket innefattar såväl beslutade som 
planerade lokalförhyrningar och ombyggnadsprojekt.  

Planen för lokalförsörjning för åren 2019–2021 bygger på prognoser där flera projekt inte är 
kostnadsberäknade i detalj eller beslutade och prognosen innehåller därför osäkerheter. 

Under perioden kommer en ombyggnation av Biologihuset att färdigställas. Umeå universitet har 
skrivit en framställan till regeringen om att få teckna hyresavtal som kräver regeringens medgivande 
enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning. Projektet medför 
investeringar och ökade hyreskostnader. Umeå universitet planerar att bygga ett Umeå Science 
Center på Konstnärligt campus som kommer innebära investeringar och ökade hyreskostnader. 
Universitetet planerar också investeringar för att höja nivån på lärosalar. Sammanfattningsvis 
konstateras att även de kommande åren kommer investeringsnivån sannolikt att hamna högt. 

Universitet med en stor volym lokaler har hela tiden att 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, se tabell 7.  
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Tabell 1 Total budget 
 

  

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021
Total budget ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter

Anslag1 2 748 787 2 847 658 2 857 093 2 864 766 2 864 766
Avgifter 602 705 611 834 618 161 624 614 631 197
Bidrag 932 616 946 480 960 296 974 320 988 554
Finansiella intäkter 3 494 3 843 4 228 4 651 5 116

Summa intäkter 4 287 602 4 409 815 4 439 778 4 468 351 4 489 632

Verksamhetens kostnader
Personal 2 611 487 2 737 874 2 759 777 2 781 856 2 794 664
Lokaler 418 041 437 217 455 115 464 217 473 502
Drift/Övrigt 937 843 994 473 998 525 1 002 617 1 002 617
Avskrivningar 210 742 231 816 236 453 241 182 241 182
Finansiella kostnader 7 695 8 465 9 311 10 242 11 266

Summa kostnader 4 185 808 4 409 845 4 459 181 4 500 114 4 523 230

Verksamhetsutfall 101 794 -30 -19 403 -31 763 -33 598
Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/ årets 
resultat 101 794 -30 -19 403 -31 763 -33 598

Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring)2 612 006 611 976 592 573 560 810 527 212

Utgående oförbrukade bidrag 851 353 846 353 841 353 836 353 831 353

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 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021
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 1 336 777 1 396 659 1 406 094 1 413 767 1 413 767
Beräknad avräkning2 (A) 1 336 777 1 396 659 1 406 094 1 413 767 1 413 767
Särskilda åtaganden (B) 163 123 166 124 166 124 166 124 166 124

Anslag (A+B) 1 499 900 1 562 783 1 572 218 1 579 891 1 579 891
Avgifter 292 557 295 483 295 483 295 483 295 483
Bidrag 25 137 25 388 25 388 25 388 25 388
Finansiella intäkter 2 663 2 929 3 222 3 544 3 899

Summa intäkter3 1 820 257 1 886 584 1 896 312 1 904 307 1 904 661

Verksamhetens kostnader
Personal 1 096 400 1 162 184 1 171 481 1 180 853 1 180 853
Lokaler 233 662 244 380 254 384 259 472 264 661
Drift/Övrigt 381 407 405 207 409 259 413 351 413 351
Avskrivningar 64 304 70 734 72 149 73 592 73 592
Finansiella kostnader 3 722 4 094 4 504 4 954 5 449

Summa kostnader 1 779 495 1 886 600 1 911 777 1 932 223 1 937 908

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 40 762 -16 -15 466 -27 916 -33 246

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2018 i 2018 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.



 

Dnr FS 1.3.2-2119-17 

 

Sid 21 (26)  

 

    
 

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 
 

  

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021
ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 1 248 887 1 284 875 1 284 875 1 284 875 1 284 875
Avgifter 310 148 316 351 322 678 329 132 335 714
Bidrag 907 479 921 091 934 908 948 931 963 165
Finansiella intäkter 831 914 1 006 1 106 1 217

Summa intäkter 2 467 345 2 523 231 2 543 466 2 564 044 2 584 971

Verksamhetens kostnader
Personal 1 515 087 1 575 690 1 588 296 1 601 002 1 613 810
Lokaler 184 379 192 837 200 731 204 745 208 840
Drift/Övrigt 556 436 589 266 589 266 589 266 589 266
Avskrivningar 146 438 161 082 164 303 167 590 167 590
Finansiella kostnader 3 973 4 370 4 807 5 288 5 817

Summa kostnader 2 406 313 2 523 245 2 547 403 2 567 891 2 585 323

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 61 032 -14 -3 937 -3 847 -352

1. M ed anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2018 i
2018 års prisnivå.
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Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 
 
Miljoner kr År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 534 535 567 591 621
Beräknad nyupplåning 176 174 172 185 185
varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 53 53 45 45 45
Beräknad amortering 175 142 148 155 161
UB lån i Riksgäldkontoret 535 567 591 621 645
Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 563 567 591 621 645

Föreslagen låneram 650 650 650 650 650

Beräknad ränteutgift 0 0 5 6
Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) 0 0 0,6% 0,75%

Summa räntor och 
amorteringar 175 142 148 160 167

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 
anläggningstillgångar1 
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Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 
 

  

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022
ÅR -1 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 52 443 70 000 60 000 60 000 60 000 45 000
M ateriella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 101 688 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 17 521 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Summa verksamhetsinvesteringar 171 652 210 000 200 000 200 000 200 000 185 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordn 147 997 174 003 171 846 185 000 185 000 170 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 23 655 35 997 28 154 15 000 15 000 15 000
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 171 652 210 000 200 000 200 000 200 000 185 000
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Tabell 5A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022
Totalt Ack. ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR4-

(tkr) 2018-20222 utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Verksamhetsinvesteringar per objekt1

Utveckling av Ladok3-studieadministrativt system 295 000 397 407 70 000 60 000 60 000 60 000 45 000
HPC2N 38 953 36 322 26 750 12 203
Cryo-Elektromikroskop 10 654 35 997 10 654
Medicinskt biologiskt centrum 54 320 0 11 500 38 100 4 720
Summa utgifter för investeringar 398 927 469 726 118 904 110 303 64 720 60 000 45 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 748 252 433 729 90 750 95 303 49 720 45 000 33 750
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 120 401 35 997 28 154 15 000 15 000 15 000 11 250
Leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) 0
Anslag (efter medgivande av regeringen) 0
Summa finansiering 868 653 469 726 118 904 110 303 64 720 60 000 45 000

Varav investeringar i:
Datasystem, rättigheter m.m. 692 407 397 407 70 000 60 000 60 000 60 000 45 000
Maskiner och inventarier 121 926 72 319 37 404 12 203 0 0 0
Fastigheter och mark 0
Övriga verksamhetsinvesteringar 54 320 11 500 38 100 4 720 0 0
Summa investeringar i anläggningstillgångar 868 653 469 726 118 904 110 303 64 720 60 000 45 000

1 Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor.
2 Kolumn C avser ackumulerat utfall t.o.m. 2017, kolumn B avser kostnader under perioden 2018-2022.
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Tabell 6 Lokalförsörjning 

 

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021

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 241 047 239 529 244 146 242 155 235 185
−        ökning under året 4 617
−        minskning under året 1 518 1 991 6 970
−        vid årets utgång (A) 239 529 244 146 242 155 235 185 235 185

Förbättringsutgift på annans 
fastighet1 148 188 195 189 158

−        nyinvesteringar 18 77 48 31 2
−        avskrivningar 34 37 41 37 33

Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B) 2

327 342 356 354 345

Genomsnittlig hyra                 
(kr/m2 LOA) 3 1 364 1 400 1 469 1 505 1 466

Sammanställning av 
lokalkostnader (exkl. student- 
och gästforskarbostäder)4 (C) 

433 454 471 466 453

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 5

1 806 1 859 1 946 1 982 1 924

Lärosätets totala kostnader 
(D)

4 186 4 410 4 459 4 500 4 523
Totala externa hyresintäkter

68 68 68 68 68
Justerade totala kostnader 
(D2) 4 118 4 342 4 391 4 432 4 455

Lokalkostnadens andel av 
verksamhetens totala 
kostnader6

10,3% 10,3% 10,6% 10,4% 10,0%
Lokalkostnadens andel av 
justerade totala kostnader7 10,5% 10,5% 10,7% 10,5% 10,2%

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.
Ett hyreskontrakt i LOA:V har räknats om till LOA genom att beräkna LOA=LOA:V*1,3
Lärosätet har i juni 2017 inkommit med hemställan om att få teckna 20-årigt hyresavtal avseende Biologihuset.

Redovisning av lokaler (mnkr)
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Tabell 7 Avgifter 
 

 

(tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
År 2017 326 374 315 360 11 014
varav tjänsteexport 34 148 34 148 0
År 2018 328 000 333 000 -5 000
varav tjänsteexport 35 000 35 000 0
År 2019 330 000 335 000 -5 000
varav tjänsteexport 36 000 36 000 0

Offentligrättslig 
verksamhet

Intäkter till 
inkomsttitel1

Intäkter som 
får disponeras Kostnader Resultat

År -1 1 060 1 116 -56
År 0 1 100 1 100 0
År 1 1 150 1 150 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 23 302 tkr. Intäkter och kostnader bedöms vara lika stora. 
Studieavgifterna klassificeras som tjänsteexport enligt SUHF rekommendation.

Tabell Offentligrättslig verksamhet avser intäkter och kostnader hänförbara till högskoleprovet.


	1. Sammanfattande prioriteringar
	2. Strategiska utmaningar
	3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
	3.1 Allmänt
	3.2 Övergripande om planering av utbildningsutbudet
	3.3 Beredskap för fler utbildningsplatser
	3.4 Fördelningen mellan program och kurser samt mellan campus och distans
	3.5 Prioriteringar och förändringar som rör lärar- och förskollärarutbildningar 
	3.5.1 Sommarkurser

	3.6 Prioriteringar och förändringar som rör hälso- och sjukvårdsutbildningar 
	3.6.1 Läkarutbildning
	3.6.2 Sjuksköterskeutbildning

	3.7 Möjlighet till uthyrning av studentbostäder

	4. Forskning och utbildning på forskarnivå
	4.1 Allmänt
	4.2 Andel basanslag till forskning
	4.2.1 Fördelningskriterier för basanslaget

	4.3 Forskningsinfrastruktur
	4.4 Forskningssamarbeten

	5. Ekonomisk utveckling
	6. Samarbete i norr
	6.1 Centrum för arktisk forskning och utbildning
	6.2 Innovationsplattform Norr

	7. Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit
	8. Information om verksamhetsinvesteringar
	9. Lokalförsörjning
	10. Avgiftsbelagd verksamhet
	Tabellbilaga

