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1. Bokslut 2021 Universitetsförvaltningen 
Universitetsförvaltningen (UF) har ett plusresultat på 21 454 Tkr för 2021 och balanserade medel 
uppgående till 98 201 Tkr per 2021-12-31. 
 

 Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) 

 2 019 2 020 2 021 
Verksamhetens intäkter    
310 Anslag 2 366 4 409 1 607 
315 Medfinansiering 6 081 6 722 7 142 
320 Bidrag 6 170 7 898 7 135 
330 Uppdrag 2 149 5 703 6 159 
335 Periodiserade externa medel -356 -2 894 -4 770 
340 Försäljningsintäkt 426 843 437 759 443 020 
380 Finansiella intäkter 41 30 11 
390 Fördelade gemensamma intäkter 210 738 231 169 249 070 
Summa 654 032 690 798 709 375 
Verksamhetens kostnader    
410 Lönekostnader -334 550 -365 550 -382 305 
490 Övriga personalkostnader -3 750 -2 449 -2 277 
510 Lokalkostnader -96 558 -95 513 -80 469 
520 Driftskostnader -173 982 -173 364 -176 215 
547 Universitetsgem kostnader -25 977 -28 421 -30 216 
549 Institutionsgem kostnader 0 0 -15 
590 Finansiella kostnader -99 -164 -110 
690 Avskrivningar -16 166 -18 207 -16 313 
730 Medel för transfereringar 5 511 4 578 4 871 
770 Transfereringar -5 511 -4 578 -4 871 
Summa -651 082 -683 667 -687 921 
Årets resultat    
890 Årets resultat 2 951 7 130 21 454 
Summa 2 951 7 130 21 454 
Ej förbrukade projektmedel    
273 Ej förbrukade projektmedel 12 457 15 975 16 834 
Summa 12 457 15 975 16 834 
Myndighetskapital    
290 Årets kapitalförändring 2 951 7 130 21 454 
299 Balanserat kapital 49 831 52 783 59 913 
Summa 52 781 59 913 81 367 

 
 

1.1. Analys av resultat  
 
Det höga resultatet på drygt 21 miljoner beror till allra största del av en ökning på 
intäktssidan med 3 %. Det är främst anslagsintäkterna som ökar med 17,9 miljo-
ner, varav styrelsesatsningen ”Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning” 
bidrar med 13,6 miljoner. Av dessa medel för Insatser nyttjades enbart 2,0 mkr 
under 2021 och resterande 11,6 mkr bidrar till årets överskott. 
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Universitetsförvaltningen har i de ökade anslagsintäkterna fått flera olika riktade 
satsningar. Från styrelsens budgetbeslut för 2021 kom det 3,76 miljoner i ramut-
ökning tillsvidare enligt nedanstående beskrivning: 
 
* Förstärkt forskningsstöd, 1,4 mnkr 
* Tillsvidareanställning av upphandlare, 0,8 mnkr 
* Utökad bemanning på Studenthälsan, 0,56 mnkr 
* IT-strategisk satsning, 1,0 mnkr för Trygg filyta och en lagringslösning som upp-
fyller legala och externa krav på forskningsdatahantering samt insatser för ökad 
IT-säkerhet 

Universitetsförvaltningen fick också anslag som engångsersättning för negativa 
ekonomiska konsekvenser av pandemin under 2021 med 1,5 miljon, men alla tre 
nivåer har bidragit till att täcka upp underskotten. Det är främst Universitetsser-
vice med t.ex. verksamheten Tentamensservice och Kommunikationsenheten med 
Inhouse-verksamheten som drabbats negativt med lägre intäkter.  
 
Försäljningsintäkterna på totalt 443 Mkr kommer till 91 procent från förvaltning-
ens två större enheter med köp- och säljverksamhet, Enheten för IT-stöd och 
systemutveckling (ITS) samt Universitetsservice. Totalt sett har försäljningsintäk-
terna för universitetsförvaltningen ökat med 5,2 Mkr jämfört med 2020. Detta 
trots att ITS står för en ökning av intäkterna med 20,7 miljoner för 2021. Anled-
ningen till att intäkterna totalt sett inte ökar i motsvarande omfattning beror av att 
Housing-verksamheten på International Office har flyttat till Bostadsförmedling 
2021 och därmed minskat försäljningsintäkterna med 16,3 miljoner. 
 
Att Housing-verksamheten flyttade från Universitetsförvaltningen påverkar också 
kostnadssidan och då främst att lokalkostnaderna minskar med ca 15 miljoner, 
motsvarande 16% minskning jämfört med 2020. Den största ökningen av kostna-
derna har lönekostnaderna med ca 16 miljoner, vilket är en ökning med 5% jäm-
fört med 2020. Lönekostnaderna är i särklass den största kostnadsposten hos Uni-
versitetsförvaltningen och står för 56% av de totala kostnaderna, näst största post 
är driftskostnaderna med 26%. Många pågående projekt med t.ex. satsningar från 
vårt eget myndighetskapital på förvaltningen har bidragit till både höjda lönekost-
nader och driftskostnader. Driftskostnaderna ökade enbart med 2%, 2,8 miljoner, 
från 2020 och det beror på fortsatt påverkan av pandemin med mindre resande 
och deltagande i konferenser. 
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Universitetsförvaltningen gör totalt ett plusresultat på 21 454 Tkr och som det går att utläsa ur ta-
bellen ovan så varierar resultatet mellan enheterna.  
 
Det största plusresultatet har Enheten för IT-stöd och systemutveckling som haft både högre in-
täkter och lägre kostnader för resor och kompetensutveckling, vilket båda påverkar resultatet posi-
tivt. 
 
Förvaltningen gemensamt har också ett stort plusresultat och det beror på de nya Insatserna som 
betalats ut, men inte nyttjats ännu i så stor grad. Resultatet har dock minskats genom nyttjande av 
de tillfälliga medel som beviljats till enheterna och som tagits från myndighetskapitalet. 
 
För flertalet andra enheter beror överskottet på lägre lönekostnader bland annat p.g.a. sjukskriv-
ningar, vakanser vid nyrekrytering, etc., men också lägre driftskostnader för flera p.g.a. pandemin. 
 
Per 2021-12-31 var myndighetskapitalet 11,8 procent av de totala kostnaderna. 
 
Mera detaljer om respektive enhet följer nedan redovisat per enhet. 
 

1.2. Oförbrukade medel 
 
Det är enbart fem av Universitetsförvaltningens enheter som har oförbrukade projektmedel per 
2021-12-31 på ett totalt värde av 16 834 Tkr, vilket är en liten ökning med 859 Tkr jämfört med fö-
regående bokslut. Denna ökning beror av nya stipendiemedel från Universitets- och högeskolerå-
det (UHR) till International Office.  Oförbrukade medel inkluderar både bidragsprojekt och perio-
diseringar av såväl upplupna intäkter som förutbetalda kostnader.  
 

Balanserat

Universitetsförvaltningen kapital % av

Intäkter Kostnader Resultat per 211231 kostnader

Universitetsledningens kansli 18 694 17 090 1 604 1 799 10,5%

Ekonomienheten 17 287 16 745 542 542 3,2%
Kommunikationsenheten 34 215 34 899 -684 -1 222 -3,5%
IT-enheten 73 584 73 001 583 -321 -0,4%

Lokalförsörjningsenheten 11 743 11 661 82 71 0,6%

Personalenheten 29 569 29 409 160 987 3,4%

Planeringsenheten 16 308 16 323 -15 -15 -0,1%

Studentcentrum 38 128 38 351 -223 1 055 2,8%

International Office 14 325 12 846 1 479 2 902 22,6%

Enh.för forskningsstöd och samverkan 25 470 25 518 -48 2 469 9,7%

IT-stöd och systemutveckling 270 007 258 029 11 978 19 798 7,7%

Universitetsservice 155 666 156 363 -697 7 468 4,8%

SUMMA ENHETERNA 704 996 690 235 14 761 35 533 5,1%

Förvaltningen gemensamt 4 379 -2 314 6 693 45 834 -1980,7%

SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN 709 375 687 921 21 454 81 367 11,8%
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För verksamheter med minus på oförbrukade medel beror det antingen på periodiseringar av upp-
lupna intäkter eller att kostnader bokförts som rekvireras i efterhand, t.ex. för EU-projektet Inte-
ract 3 på Enheten för IT-support och systemutveckling. 
 
Studentcentrum har oförbrukade medel i Kammarkollegiets bidragsprojekt för förstärkt student-
hälsa samt en liten del från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som tillhör funktions-
hindersprojekten. 
 
Enheten för forskningsstöd och samverkan har bidragsprojekt hos Vinnova och ett forskningsupp-
drag för North Sweden European Office. 
 
 

 
 
 

1.3. Myndighetskapital 
 
Av nedanstående tabell framgår hur vårt myndighetskapital per 2021-12-31 är fördelat på enhet-
erna utifrån verksamhetsgren. 
 

Oförbrukade medel per 2021-12-31 Oförbrukade
Per Verksamhetsgren medel
Enhet VH12 VH22 VH23 VH71 VH91 VH97 per 211231

Universitetsledningens kansli 8 8
Ekonomienheten 0
Kommunikationsenheten 0
IT-enheten 0
Lokalförsörjningsenheten 0
Personalenheten 0
Planeringsenheten 0
Studentcentrum 1 046 1 046
International Office 14 152 14 152
Enh.för forskningsstöd och samverkan 1 555 343 1 898
IT-stöd och systemutveckling -271   -271 
Universitetsservice 0
SUMMA ENHETERNA 15 206 1 284 343 0 0 0 16 834
Förvaltningen gemensamt 0
SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN 15 206 1 284 343 0 0 0 16 834
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Det totala myndighetskapitalet för universitetsförvaltningen är 81 367 Tkr, vilket är en ökning med 
24,4 miljoner jämfört med föregående år. 
 
Inom grundutbildning och forskning ligger det totalt ca 8,4 miljoner, vilket är ca 10% av det totala 
myndighetskapitalet. Jämfört med bokslutet 2020 är det en minskning med 0,4 miljoner. Den 
minskningen återfinns inom området forskning hos Enheten för forskningsstöd och samverkan. 
Det finns även små förändringar hos de andra enheterna som blir ett nollsummespel på totalen. 
Alla dessa medel är öronmärkta till specifika projekt inom grundutbildning och forskning. 
 
Förvaltningen har de fyra senaste åren arbetat aktivt med myndighetskapitalet i kolumnen ”Anslag 
vh90-91”, vilket är det kapital som är kvar av det anslag vi årligen fördelar ut till våra enheter. Ef-
ter boksluten har vi gjort indragningar av dessa medel till central nivå för att omfördela och göra 
satsningar utifrån vad som bedömdes mest lämpligt ur ett övergripande universitetsperspektiv. 
Det har också gjorts indragningar från Enheten för IT-stöd och systemutveckling och det kapitalet 
har nyttjats till att göra nya tillfälliga satsningar inom IT-området. 

2. Bokslut förvaltningens enheter 
 
Universitetsförvaltningen har 12 enheter med egna resultatbudgetar. Nedan kommer en beskriv-
ning av respektive enhet med dess resultat från budget till bokslut. 
 
 

2.1. Universitetsledningens kansli 
 

 
 

Myndighetskapital per 2021-12-31 GrundutbildningForskning Övrigt Balanserat
Per Verksamhetsgren Försäljning Anslag Försäljning kapital
Enhet VH10-13 VH20-23 VH70-71 VH90-91 VH97 per 211231

Universitetsledningens kansli 182 1 617 1 799
Ekonomienheten 542 542
Kommunikationsenheten 179 45 -720 -726 -1 222 
IT-enheten -907 586 -321 
Lokalförsörjningsenheten 71 71
Personalenheten 943 44 987
Planeringsenheten -15 -15 
Studentcentrum 861 194 1 055
International Office 1 741 1 161 2 902
Enh.för forskningsstöd och samverkan 291 1 026 1 152 2 469
IT-stöd och systemutveckling 797 19 001 0 19 798
Universitetsservice 704 3 399 3 365 7 468
SUMMA ENHETERNA 3 958 2 811 19 001 6 538 3 225 35 533
Förvaltningen gemensamt 1 185 411 20 270 21 274 2 694 45 834

SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN 5 143 3 222 39 271 27 812 5 919 81 367

Universitetsförvaltningen

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Universitetsledningens kansli 93 505 862 1 604 1 799
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Universitetsledningens kanslis höga plusresultat i bokslutet beror av de har betydligt lägre perso-
nalkostnader än budgeterat beroende på vakanser p.g.a. flertalet sjukskrivningar och föräldraledig-
heter vilket orsakat plusresultat både inom området juridik och upphandling. I slutet av året fanns 
en förhoppning om att kunna genomföra resor och delta på konferenser, men pandemin påverkade 
detta och driftskostnaderna blev därför mycket lägre än prognosticerat. 
 

2.2. Ekonomienheten 
 
 

 
 
Ekonomienhetens positiva resultat på 542 Tkr beror till stor del på pandemin då dels Ekonomi-
poolen har kunnat leverera fler timmar än beräknat samt att det är lägre driftskostnader p.g.a. 
mindre resande och deltagande i konferenser. Liksom för 2020 så är det lägre finansiella kostna-
der beroende på färre antal fakturor på Umeå universitet vilket leder till lägre kostnader från 
Danske Bank och även färre dröjsmålsräntor från leverantörer. Enheten har något högre kostnader 
för köpta tjänster då de gjort en satsning tillsammans med Feelgood med processarbete på en-
heten. 
 

2.3. Kommunikationsenheten 
 

 
 
Kommunikationsenheten gjorde ett underskott på 684 Tkr, vilket återfinns till största del hos an-
slagsverksamheten som påverkats negativt på olika sätt p.g.a. pandemin. Flera aktiviteter har be-
hövt ha planering för både fysiskt och digital deltagande som t.ex. Öppet hus. Enheten har beviljats 
extra medel via Kammarkollegiet för distansutbildning, men det har också bidraget till ökade kost-
nader inom den ordinarie verksamheten såsom ökade licenskostnader för olika uppföljnings- och 
bevakningstjänster samt chat-funktioner i samband med studentrekryteringen. 
 
Inhouse-verksamheten påverkades även 2021 negativt på intäktssidan av pandemin då uppdragen 
minskat och efter en kompensation på 825 Tkr för dessa ekonomiska konsekvenser så hade denna 
verksamhet ett minusresultat 2021 på 133 Tkr. 
 
Enheten har med sig ett negativt myndighetskapital sedan föregående år och med årets minusre-
sultat hamnar det balanserade kapitalet på minus 1 222 Tkr, varav 726 Tkr återfinns inom köp-och 
säljverksamheterna Inhouse och Profilprodukter och resterande inom anslagsverksamheten. 
 

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Ekonomienheten 297 340 438 542 542

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Kommunikationsenheten 0 0 -1 181 -684 -1 222
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2.4. IT-enheten 
 

 
 
IT-enheten har 2021 ett överskott på totalt 583 Tkr, varav 688 Tkr är ett plusresultat från anslags-
verksamheten på IT (vh91) medan köp- och säljverksamheten för Telefoni (vh97) har ett minusre-
sultat på 107 Tkr. 

För telefoniverksamheten, vh97, så var underskottet på 107 Tkr bättre än vad prognoserna visade, 
detta för att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras beroende på konsekvensanalyser kring 
kommande användning av Office 365 för fast telefoni. Minusresultatet hanteras genom det balan-
serade kapitalet för Telefoni (vh97) som efter bokslutet uppgår till plus 586 Tkr. 

För anslagsverksamheten, vh91, har 2021 präglats av brist på personresurser både när det gäller 
teknisk förvaltning samt för det operativa arbetet i förvaltningsobjekten. Strategiska vägval har 
gjorts och de har inneburit att enheten inte valt att använda resurserna i år p.g.a. osäkerhet i ROI 
(Return on investment). Det har också varit glapp mellan avtal som gett periodiseringsluckor samt 
också ibland begränsad leveranskapacitet hos externa leverantörer som tillsammans bidragit till 
detta överskott. Underskott i anslagsverksamheten tidigare år gör att det fortfarande finns ett ne-
gativt balanserat kapital hos enheten. 

2.5. Lokalförsörjningsenheten 
 

 
 
Lokalförsörjningsenhetens plusresultat på 71 Tkr beror främst av lägre driftskostnader p.g.a. pan-
demin då det blivit färre resor, konferenser och utbildningar. I prognos 1 och 2 trodde enheten på 
minusresultat mycket med anledning av köp av fler kommunikatörstimmar för översättning av do-
kument på Aurora till engelska enligt Lika villkorsplanen och flytt av nya webben. 
 
Myndighetskapitalet är plus 71 Tkr, vilket hänger ihop med årets plusresultat. 
 

2.6. Personalenheten 
 

 
 
Personalenheten har gått från ett planerat minusresultat i budgeten för projektet ReaL, men som 
p.g.a. pandemin inte har kunnat utföra alla aktiviteter som planerat. Enhetens balanserade kapital 

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
IT-enheten/Tele 0 -3 326 633 583 -321

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Lokalförsörjningsenheten 0 -100 -119 82 71

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Personalenheten -215 -334 19 160 987
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finns till största del i projektet ReaL som går in i sitt sista år 2022 och då planerar för att kunna 
nyttja det på bästa sätt. Projektet HRS4R bidrar också med ett litet positivt resultat. 
 
Det balanserade kapitalet ligger främst inom projektet Real som går in i sitt sista år för perioden 
och ska då förbruka dessa medel enligt plan. 

2.7. Planeringsenheten 
 

 
 
Planeringsenhetens resultat på minus 15 Tkr beror främst på högre personalkostnader genom att 
en tjänstledig person arbetat större omfattning än planerat. Högre intäkter gjorde att prognos 2 
visade på ett plusresultat, men högre driftskostnader sista tertialen har varit ett nollsummespel. 
 
Myndighetskapitalet ligger på minus 15 Tkr p.g.a. årets resultat. 

2.8. Studentcentrum 
 

 
 
Studentcentrums underskott var planerat då det fanns medel kvar från rektors tidigare GU-indrag 
som var tänkt att nyttjas under 2021. Tillkommande intäkter från Kammarkollegiet för förstärkt 
studenthälsa, högre intäkter från både Högskoleprovet och för uthyrd personal på Ladok och Exa-
mina bidrar till att underskottet inte blev så stort. Viss pandemieffekt med lägre driftskostnader 
påverkar också resultatet positivt. 
 
Det balanserade kapitalet ligger till största del inom verksamhet grundutbildning, 861 Tkr och res-
terande del ligger kvar som bundna medel från rektors GU-medel och kommer nyttjas under 2022. 
 

2.9. International Office 
 

 
 
 
Enheten gör ett större plusresultat på 1 479 Tkr, vilket beror av flera olika orsaker. Dels så har 
överblivna UHR-medel inom verksamhet grundutbildning vars projekttid utgått resultatförts och 
dessa kommer att nyttjas under 2022. Pandemin har också påverkat att flertalet aktiviteter som 

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Planeringsenheten 0 0 79 -15 -15

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Studentcentrum -1 599 -1 471 -305 -223 1 055

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
International Office -341 -604 51 1 479 2 902
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främst planerats till hösten inte har kunnat genomföras och det blir därför betydligt lägre drifts-
kostnader än beräknat.  
 
International Office har också två pågående projekt med medel från rektor, Mirai och Sasuf, där 
intäkterna kommit in i 1/12-delar men p.g.a. pandemin har dessa medel inte kunnat nyttjas som 
planerat och projekten får därför en förlängd projekttid för att kunna nyttja sparade medel. 
 
Myndighetskapitalet vid IO är + 2 902 Tkr, fördelat på verksamheterna enligt följande: 

 +1 741 Tkr på grundutbildningsverksamhet. 

 +1 161 Tkr på övrig verksamhet. 
 
 

2.10. Enheten för forskningsstöd och samverkan 
 

 
 
Enheten för forskningsstöd och samverkan har ett litet minusresultat på 48 Tkr för hela enheten, 
dock kan man se att anslagsverksamheten gör ett plus på drygt 1,1 miljon beroende på att det varit 
svårigheter med att rekrytera kompetensprofilen för forskningssamordnare samt tjänstledigheter 
och avslutad anställning med fördröjd rekrytering vilket orsakat vakanser del av året. Enheten för 
forskningsstöd och samverkan är en enhet som reser en hel del i arbetet och eftersom pandemin 
satt stopp för det så blir det även lägre driftskostnader för enheten under 2021. 

Ett minusresultat inom grundutbildningsverksamheten väger upp en del av detta plus p.g.a. egen 
medfinansiering av personalkostnader i projektet MerUT, 0,6 mkr, samt även ett minusresultat 
inom forsknings- och forskarutbildningsverksamheten där balanserade medel utbetalts från pro-
jekten Pilot 1 och 2. 

Myndighetskapitalet vid FOS är + 2 469 Tkr, fördelat på verksamheterna enligt följande: 

 +291 Tkr på grundutbildningsverksamhet. 

 +1 026 Tkr på forsknings- och forskningsutbildningsverksamhet. 

 +1 152 Tkr på övrig verksamhet. 
 
 

2.11. Enheten för IT-stöd och systemutveckling 
 

 
 

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Enh.för forskningsstöd och samverkan -247 285 590 -48 2 469

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Enh.för IT-stöd och systemutveckling 0 2 178 7 825 11 978 19 798
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Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) har ett stort överskott 2021 på totalt 11 978 Tkr, 
vilket beror främst på högre intäkter och ej upparbetade kostnader. De totala intäkterna uppgår till 
265 Mkr vilket är 20 Mkr högre än budget och dessa högre intäkter finns främst hos uppdraget 
mot Ladokkonsortiet (+10mkr) och UHR (+5mkr), men även högre försäljning av tjänster inom 
Umeå universitet (+5 mkr) bidrar till ökningen. Utökade uppdrag kräver dock fler personresurser 
både i form av egen personal och konsultkostnader, men de har inte ökat i samma omfattning som 
intäkterna, varför utfallet har blivit ett bidragande plus. 

P.g.a. pandemin och restriktionerna har kostnader för utvecklingsmedel och resor knappt någon 
förbrukning under året, vilket bidrar till det höga resultatet med ca 4,4 mkr. Även andra typer av 
personalkostnader såsom personalkonferenser, enhetsmöten, etc. har haft lägre kostnader än bud-
geterat ca 0,9 mkr. Ytterligare faktorer är lägre sjukfrånvaro och annan interntid har bidragit till 
fler debiterbara timmar som i sin tur bidrar till högre intäkter utan att det blir högre kostnader.  

2.12. Universitetsservice 
 

 
 
Universitetsservice olika verksamheter har fortsatt under 2021 påverkats mycket av pandemin och 
enheten totalt har ett minusresultat för året på 697 Tkr, mycket på grund av pandemin. 
 
Tentamensservice har påverkats negativt med både lägre intäkter men också högre lönekostnader. 
Denna verksamhet har fått engångsersättning för negativa ekonomiska konsekvenser med 1 500 
Tkr på grund av pandemin, men enheten själv har därutöver också tagit en del av underskottet. 
Även bokningsbara lokaler har haft ett minusresultat som enheten delvis tagit från sparat myndig-
hetskapital. 
 
Det finns också flera verksamheter som i ekonomiska termer påverkats positivt av pandemin 
såsom lokalvården där man inte ersatt all personal och därmed haft färre timanställda personer.  
 
Universitetsservice har också sparade medel sedan tidigare år för teknikinvesteringar som nu an-
vänds för avskrivningar. 
 
Det totala myndighetskapitalet är 7 468 Tkr och där är stor del bundet till att tillhöra t.ex. DEC-
medel, rektors nya satsningar på teknik och sparade medel till investeringar för UmU-kortet där 
enheten följer myndighetskapitalet mer noggrant. 
 
 

2.13. Förvaltningen gemensamt 
 
 

 

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Universitetsservice -800 2 572 1 405 -697 7 468

Alla siffror som är minus är röda

Enhet Budget Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 2021 Balanserat kapital
Förvaltningen gemensamt -7 247 -45 7 703 6 694 45 834
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I budgeten för förvaltningen gemensamt beräknades ett nyttjande av beviljade tillfälliga medel från 
det sparade myndighetskapitalet och därav en minusbudget. I bokslutet framgår att det nyttjades 
mindre medel än beräknat, men flertalet av dessa satsningar flyttas fram till 2022. 
 
Under året beviljades Universitetsförvaltningen nya medel från styrelsens satsning ”Insatser för att 
stärka utbildning och forskning” och ett det blev det plusresultat från dessa tillkommande sats-
ningar  på drygt 11,6 Mkr. För förvaltningens enheter är dessa medel ett nollsummespel. 
 
På denna enhet finns en egen budget för gemensamma arrangemang för hela Universitetsförvalt-
ningen såsom informationsmöten, föreläsningar och gemensamt fika, etc. Även kostnader för sam-
ordning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremonimästarens lön, finns här. Bud-
geten hålls här väldigt bra, men lite mindre kostnader är det p.g.a. pandemin.  
 
Det stora myndighetskapitalet på 45,8 Mkr beror av indragning flertalet år från förvaltningens en-
heter och att nyttjandet inte är lika stort som beräknat. 
 

3. Insatser 
Universitetsförvaltningen har under 2021 fått utbetalt 13 585 Tkr från styrelsesatsningen ”Insatser 
i syfte att stärka forskning och utbildning”. Enbart 1 950 Tkr har hunnit utnyttjas hos enheterna 
för de olika posterna, men resterande medel finns med i budget 2022. 
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3.1. Enheten för IT-stöd och systemutveckling 
 
ID- och behörighetshantering för IT-system, rekvirerat 272 Tkr 
Arbete har skett främst för att förbereda införandet av multifaktorautentisering i enlighet med fö-
reskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
IT-stöd för forskningsprocessen, rekvirerat 41 Tkr 
I väntan på organisation för forskningsdatahanteringen har arbetet inte kunnat påbörjas i någon 
större omfattning. 
 
O365, rekvirerat 1 248 Tkr 
Arbetet har primärt bestått i utökad support på plattformen samt konsekvensanalys av ett infö-
rande av plattformen som ersättare till befintlig e-postlösning.  
 
Mentimeter, rekvirerat 0 kr 
Avtal fanns redan för 2021 som bekostades av fakulteterna så inga kostnader har fallit ut på 2021. 
För perioden 2022 - 2024 är ett nytt avtal tecknat och kommer att rekvireras mot beviljade medel. 
 

BESLUT 1
Tkr

2021
Rekvirerat 
under 2021

KVAR 
ATT 
NYTTJA

Identitets- och behörighetshantering för IT-
system (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit) 2 000 -272 1 728
IT-stöd för forskningsprocessen (Prioriteras av 
strategiska råd samt Rådit) 800 -41 759
Office 365 -universitetets digitala verktygslåda 
(Prioriteras av strategiska råd samt Rådit) 4 240 -1 248 2 992
E-arkiv (prioriteras av strategiska råd samt 
Rådit) 4 067 -319 3 748
Mentimeter (Prioriteras av strategiska råd samt 
Rådit) 285 0 285
Licenshantering  (Prioriteras av strategiska råd 
samt Rådit) 450 0 450

Ekonom/utredare 50 % 243 0 243

SUMMA 12 085 -1 880 10 205

BESLUT 2

Tkr

2021
Rekvirerat 
under 2021

KVAR 
ATT 
NYTTJA

Tillgänglighet (för studenter på samtliga nivåer, 
dvs inkl. forskarstuderande) 1 000 0 1 000

Teknik i undervisningssalar 500 -70 430

SUMMA 1 500 -70 1 430

TOTALT BÄGGE BESLUTEN 13 585 -1 950 11 635

Universitetsservice

Enhet

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Universitetsledningens kansli

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Planeringsenheten

Enhet

Universitetsförvaltningen gemensamt
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Licenshantering, rekvirerat 0 Tkr 
Tillsättning av resurser pågår. 
 

3.2. Universitetsledningens kansli 
 
E-arkiv, rekvirerat 319 Tkr 
Beviljade medel för E-arkiv kom relativt sent under 2021 och det fanns en plan att upphandla ett 
nytt E-arkiv men den upphandlingen avbröts. Därmed blev det endast kostnader under en kortare 
tid för 50% lön för en resurs och månatliga IT-tjänster från ITS. Under 2022 kommer licens för E-
arkiv att köpas in och det finns en långsiktig budget t.o.m. 2025 hur dessa medel ska nyttjas. 
 

3.3. Planeringsenheten 
 
Ekonom/utredare 50%, rekvirerat 0 Tkr 
Ingen förbrukning har skett under 2021 då anställd medarbetare påbörjade sin tjänst först i janu-
ari 2022. Förbrukning förväntas därmed ske enligt planerat 2022. 
 

3.4. Universitetsservice 
 
Teknik i undervisningssalar, rekvirerat 70 Tkr 
Alla tilldelade resurser har inte kunnat nyttjas 2021. Universitetsservice får rekvirera medel för ut-
rustning/inredning år 2021 - 2025 och det är ju tyvärr omöjligt att köpa in utrustning och förbruka 
500 Tkr samma år eftersom det mesta vi köper skrivs av på flera år och endast en liten del hinner 
förbrukas samma år. 
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