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Universitetsstyrelsen Sid 1 (25) 

Dnr FS 1.6.7-2293-20 

Budgetunderlag för Umeå universitet för 

perioden 2022–2024 

Sammanfattade prioriteringar 
I detta budgetunderlag för perioden 2022–2024 lämnar Umeå universitet uppgifter och 
bedömningar enligt regeringens direktiv beslutade den 5 november 2020 (U2020/05526). 
Universitetet framför också ett antal för universitetet strategiskt viktiga frågor där insatser i 
kommande statsbudget vore särskilt angelägna. Dessa kommenteras närmare i de olika avsnitten i 
budgetunderlaget och sammanfattas här kort. 

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

• Digitalisering av utbildning (avsnitt 2.1) 
• Livslångt lärande (avsnitt 2.2) 
• Förlängd giltighetstid av Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk 

utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå samt flexiblare bestämmelser hur tilldelade utbildningsbidrag tillåts att 
nyttjas mellan budgetåren (avsnitt 2.4) 

• Andelen basanslag till forskning (avsnitt 3.1) 
• Nationell strategi och långsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur (avsnitt 3.2) 
• Inrättande av ett nationellt VULF-avtal (motsvarande ALF-avtalet för läkarutbildningen) 

för övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar (avsnitt 3.2) 

Specifikt för Umeå universitet yrkas: 

• Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen med ytterligare 24 nybörjarplatser samt full 

finansiering vid implementering av ny sexårig läkarutbildning (avsnitt 2.3.1) 

• Stöd för decentraliserad sjuksköterskeutbildning på 4,5 mnkr/år och geografiskt utvidgad 

barnmorskeutbildning på 3 mnkr/år (avsnitt 2.3.2) 
• Ett utökat stöd med ytterligare tio utbildningsbidrag motsvarande 3 mnkr/år avseende 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen (avsnitt 
2.4) 

• Ökat behov av helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdet design 
avseende arkitektutbildning (avsnitt 2.5) 

• Resurser motsvarande 20 mnkr/år för utbyggnaden av Arktiskt centrum vid Umeå 
universitet (Arcum) till en arktisk nationell nod (avsnitt 4) 

• Att regeringen beviljar undantag från lokalförsörjningsförordningen så att Umeå 
universitet ges tillåtelse att hyra ut bostadslägenheter i andra hand till alla grupper av 

studenter och forskare (avsnitt 5) 
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1. Strategiska utmaningar 

Den pågående coronapandemin har haft stor påverkan på snart sagt alla delar av samhället över 
hela världen, så även på hela verksamheten vid Umeå universitet. Pandemin har dels inneburit 
akuta utmaningar, dels accelererat eller accentuerat mer långsiktiga och strukturella utmaningar 
som högre utbildning och forskning generellt och Umeå universitet specifikt står inför. 

Digitalisering är ett gemensamt tema för flera av dessa utmaningar. Situationen har inneburit 
krav på nya arbetsformer inom hela verksamheten, vilket har tvingat oss att snabbt höja vår 
digitala kompetens och kapacitet, samtidigt som förväntningarna också ökar och kan förväntas 
fortsätta öka allt snabbare i framtiden. Det gäller både inom utbildning och forskning och 
verksamheten i stort, bland annat inom informationssäkerhet (se avsnitt 2.1). 

Inom utbildningen har anpassningen till distansundervisning i stor skala under kort tid möjliggjort 
ett jättekliv vad avser digital kompetens och nya sätt att undervisa och examinera studenter. 
Samtidigt har den akuta omställningen inte tillåtit en mer genomgripande översyn av 

utbildningsutbud och utbildningsformer i ljuset av de nya möjligheter, förväntningar och krav som 
ett allt mer digitaliserat samhälle kommer att innebära. Ett sådant utvecklingsarbete behöver 
prioriteras såväl på de enskilda lärosätena som nationellt, och som vi utvecklar i avsnitt 2.1 
behöver regering och riksdag understödja detta med resurser och se över ersättningsnivåerna. 

Digitaliseringen kan också ge nya förutsättningar för det livslånga lärandet och för utbildning och 
kompetensförsörjning i hela landet, vilka båda är högt prioriterade av Umeå universitet. Livslångt 
lärande har utsetts som universitetets tema för 2021, och som vi framhåller i avsnitt 2.2 ser vi även 
här behov av en förlängd satsning från regering och riksdag. Umeå universitet tar också ett stort 
ansvar för kompetensförsörjningen särskilt i Norra Sverige, vilket även är förknippat med 

särskilda utmaningar på grund av stora geografiska avstånd. I avsnitt 2.3 äskar vi medel till en 
fortsatt utbyggnad av vår regionaliserade läkarutbildning, samt medel för att långsiktigt kunna ta 
motsvarande ansvar för hela Norra regionen inom sjuksköterskeutbildning och 
barnmorskeutbildning. Vi äskar även medel för att kunna bidra till fler lärare i skolan med 

forskarutbildning (2.4), samt ersättning för vår utbyggnad av arkitektutbildningen (2.5). 

Även forskningen har drabbats av utmaningar på grund av Covid-19, och står liksom inom 
utbildningen för stora utmaningar kopplade till digitaliseringen. Det gäller dels hur forskningen 
kan bidra till att förstå och forma samhällets digitalisering, vilket vi bland annat möter genom vår 
tioåriga satsning på AI-forskning och samarbete med omgivande samhälle exempelvis genom 
centrumet Digital Impact North som etablerades under 2020. Men det gäller också forskningens 
former och förutsättningar, inte minst övergången till öppen vetenskap och e-infrastruktur för 
forskningsdata, där Umeå universitet starkt vill påminna om behovet av nationell samordning (se 
avsnitt 3.2). De nedgångar i privat finansiering som följt av pandemin accentuerar behovet av en 
ökad andel basanslag och långsiktiga förutsättningar (avsnitt 3.1). Det behövs även särskilda medel 
för forskningsunderbyggnad av utbildningar inom bland annat vård och omsorg (3.3). 

Den pågående pandemin har också medfört att riksdagen beslutat om flera utbyggnadssatsningar 
när efterfrågan på utbildning ökat i takt med att arbetsmarknaden försämrats. Den forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen innehåller också förslag om ökade forskningsanslag, såväl 
permanenta ökningar som tillfälliga satsningar med anledning av pandemin. Ökade resurser är 
välbehövliga, men det är också en stor utmaning att snabbt få dem i bruk för att effektivt 
genomföra forskning och utbildning av hög kvalitet. Medel används till största delen till personal, 
men inom många områden är tillgången till disputerade lärare begränsad och det gäller att inte 
rekrytera kortsiktigt på ett sätt som kompromissar med kvaliteten. Särskilt utmanande har varit 
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att många satsningar har presenterats med kort framförhållning. Det är självklart förståeligt i en 
akut situation, men det finns anledning att påminna om att styrningen även tidigare innehållit 
alltför stora inslag av detaljstyrning, ryckighet och bristande samordning och att det är angeläget 
att åstadkomma en tillitsbaserad styrning som ger varje lärosäte ett handlingsutrymme och 
långsiktiga förutsättningar att ta ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. 

Umeå universitets geografiska läge har betydelse för hur pandemin påverkat oss – restriktioner 
kring resande drabbar oss mer än många andra lärosäten, samtidigt som nödvändigheten 
förhoppningsvis kan öppna för nya samarbetsformer även långsiktigt. Umeå universitet har, som 
många andra lärosäten i världen, en dubbel och ömsesidigt förstärkande roll med en stark regional 
förankring och ansvarstagande för kompetensförsörjning i regionen samt en identitet som ett 
internationellt forskningsuniversitet. 

Ett tydligt exempel på hur vi utgår från vår geografiska placering och samtidigt tar ett nationellt 
och internationellt ansvar är Arktis. Vårt arktiska centrum Arcum arbetar sedan länge på många 
fronter nationellt och internationellt till gagn för utvecklingen av samarbetet kring Arktis och 
Sveriges roll i det. I avsnitt 3.4 framhåller vi åter att en utpekad roll som nationell nod för arktisk 
forskning och utbildning med tillhörande resurser skulle möjliggöra för Arcum att effektivt bidra 
till att, i linje med regeringens nya strategi för den arktiska regionen, profilera Sverige som en 
viktig aktör. 

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

2.1. Digitalisering av utbildning 
Digitalisering genomsyrar hela samhället och är en viktig aspekt av hållbar utveckling. För 
universitetens utbildningar blir digitalisering, både som process genom undervisning och 
examination, men också som produkt för att förbereda studenterna inför framtidens 
arbetsmarknad, en viktig angelägenhet. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 
(2020/21:60) anges digitaliseringen som en av fem prioriterade samhällsutmaningar, och 
digitalisering av högre utbildning och forskning som en aspekt av det. Det är angeläget att 
universitet och högskolor har möjlighet att på ett konstruktivt sätt arbeta med digitalisering på alla 
utbildningsnivåer. Häri ingår också pedagogisk utveckling utifrån de nya förutsättningar som 
digitaliseringen innebär för att säkerställa en hög utbildningskvalitet. 

Coronapandemin har accelererat behovet av digitala anpassningar, både för undervisning och 
examination. För att kunna examinera studenter på ett rättssäkert och likvärdigt sätt, behöver 
satsningar göras för att lärare vid universiteten själva ska utöka sin digitala kompetens. Därutöver 
krävs tillgång till relevanta digitala tekniker och verktyg. Umeå universitet har också ett regionalt 
ansvar att bedriva utbildning i ett glest befolkat norra Sverige, vilket kan underlättas med ökad 

digitalisering. Detta kräver dock inledningsvis investeringar i form av teknik och kompetens. 

Digitaliseringen av utbildning, som påskyndats genom covid-19, innebär också att gränserna 
suddas ut mellan de utbildningsområden som ligger till grund för den ersättning för 
helårsstudenter och helårsprestationer som universitetets utbildningsanslag baseras på. De 
beräkningar som gjordes i början av 90-talet om kostnader för att bedriva utbildning inom olika 
områden är därmed inte längre relevanta. Specifikt för de lägsta ersättningsnivåerna inom 
utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik ser Umeå universitet ett behov av 

en förstärkning då de låga ersättningsbeloppen bland annat leder till för lite lärarledd 

undervisning och att kvalitetsutvecklingen inom dessa områden hålls tillbaka. 
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Regeringens uttalade ambition i forskningspropositionen att säkerställa den digitala utvecklingen 

och kompetensen inom både forskning och högre utbildning är därför välkommen. Umeå 

universitet ser ett behov av att detta också åtföljs av en ekonomisk satsning på digitalisering av 

utbildning. 

2.2. Livslångt lärande 
Umeå universitet har beslutat att livslångt lärande ska utgöra universitetsgemensamt tema för år 
2021. Universitetet anser att frågan om omställning och vidareutbildning är av stor strategisk vikt 
för samhällsutvecklingen. 

Under år 2020 inleddes en särskild nationell satsning på livslångt lärande omfattande totalt 130 
mnkr i riket. Satsningen syftar till att möjliggöra för fler personer med tidigare 
arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så 
sätt stärka det livslånga lärandet. Satsningen var ursprungligen ettårig och avsåg år 2020. Genom 
budgetpropositionen för 2021 förlängdes satsningen ett år till och med år 2021. Totalt i riket 
anslogs 259 mnkr för 2021 vilket motsvarar en dubblering jämfört med år 2020. 

För att på bästa sätt kunna möta samhällets behov av omställning och vidareutbildning samt ge 
långsiktiga förutsättningar att utforma och utveckla utbildningsutbud föreslår Umeå universitet att 
satsningen på livslångt lärande förlängs ytterligare bortom år 2021. 

2.3. Utbildningar inom hälso- och sjukvård 

2.3.1. Fortsatt utbyggnad av läkarutbildning och full finansiering vid 

implementering av ny läkarutbildning 

Utbyggnad av läkarutbildningen vid Umeå universitet med 24 nybörjarplatser 

Behovet av läkare i Norrland/Norra sjukvårdsregionen är mycket stort. Umeå universitet vill 
medverka till kunskapsbyggande och till att möta behovet av arbetskraft. Det gör vi bland annat 
genom att vår läkarutbildning är regionaliserad med fyra studieorter, där de kliniska delarna av 

programmet genomförs vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt vid de tre länssjukhusen i 
Sunderbyn (Luleå), Sundsvall och Östersund. För att tillgodose behovet av läkare i Norra 
sjukvårdsregionen måste dock många fler utbildas än vad som sker idag. Umeå universitet äskar 
därför utökat anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ALF-tilldelning för att 
ytterligare bygga ut läkarutbildningen. Utbyggnaden syftar till att möta behovet och säkra samt 
fullt ut nyttja den utbildningskapacitet som finns vid utbildningsnoderna i Sunderbyn, Sundsvall 
och Östersund, vid vilka Umeå universitet även har stationerade lärare (universitetslektorer och 
professorer). 

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

Den regionaliserade läkarutbildningen med fyra studieorter har varit en stor framgång för 
studenterna, universitetet, sjukvården och för samhället. Kvaliteten är hög och studenterna vid de 
mindre studieorterna har lika goda examinationsresultat som studenterna i Umeå. Den 
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akademiska miljön vid orterna utanför Umeå har förstärkts till gagn för såväl studenter som 
personal, och den första universitetssjukvårdsenheten utanför Västerbotten i Norra 
sjukvårdsregionen har också kunnat utses (Primärvården i Region Jämtland Härjedalen). 
Regionerna är vinnare genom att läkarförsörjningen normalt är bättre på studieorterna. 
Exempelvis visade en utvärdering av läkarutbildningen med studieort Sunderbyn (Luleå) att cirka 
70 procent av studenterna sökt sig kvar i Region Norrbotten efter examen, antingen genom att gå 
direkt vidare till allmäntjänstgöring eller genom att vikariera som underläkare. 

Det finns således en etablerad infrastruktur för utbildning av läkare som lätt skulle kunna utökas 
för att täcka det stora behov av utbildade läkare som finns i den Norra sjukvårdsregionen. En 
utökning behövs också för en långsiktig ekonomisk, och därmed verksamhetsmässig, bärighet och 
stabilitet i den regionaliserade läkarutbildningen. Att driva utbildning med hög kvalitet på fyra 
orter långt från varandra genererar extra kostnader i form av resor, kommunikationsteknik, lärare 
och lokaler. När antalet studenter på varje ort är för få, blir kostnaderna i längden ohållbara. 

I budgetpropositionen 2018 tilldelades Umeå universitet 6,1 mnkr för att säkra läkarutbildningen 
på fyra studieorter utifrån de merkostnader som är förknippade med denna. Umeå universitet fick 
samtidigt medel för en utbyggnad motsvarande 16 nybörjarplatser på helårsbasis. Universitetet 
hade dock äskat tio nybörjarplatser per studieort, dvs. totalt 40 nybörjarplatser. Umeå universitet 
ser mot bakgrund av ovanstående argumentation behov av fortsatt utbyggnad, med sammanlagt 
24 nybörjarplatser från och med år 2022. 

Full finansiering vid införande av den 12:e terminen vid implementering av ny läkarutbildning 

Umeå universitet har av Universitetskanslersämbetet beviljats examenstillstånd för den 
reformerade utbildningen som leder till läkarexamen. Den nya utbildningen kommer att omfatta 
12 terminer, istället för 11 terminer i nuvarande utbildning, och kommer att starta höstterminen 
2021. 

Det finns i nuläget inga beslut om att ansvariga lärosäten erhåller finansiering för den förlängda 
utbildningen. Universitetet vill understryka att full finansiering vid införande av en 12:e termin 
måste tilldelas universiteten i både anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i 
ALF-tilldelning i samband med att den nya läkarutbildningen implementeras. Med en säkrad 

finansiering kan universitetet börja planering för att läkarstudenter antagna till den befintliga 
utbildningsplanen ska kunna byta utbildningsplan och således kunna erhålla den nya 
Läkarexamen omfattande 360 högskolepoäng. Detta skulle kräva att Umeå universitet tilldelas 
medel för att genomföra den 12:e terminen redan innan de studenter som påbörjar läkarutbildning 

vid starten höstterminen 2021 når den tolfte terminen. 

Den nya utbildningen innebär också ökade krav på systematiska läraktiviteter och en förändrad 

examinationsorganisation, då läkarens utveckling till självständighet i läkarprofessionen förflyttas 
från allmäntjänstgöringen där de varit anställda på en utbildningstjänst inom regionerna, till att 
ske inom ramen för universitetsutbildningen. Den praktiska handledningen i patientmötet och i 
mötet med andra professioner kräver tid, och nya undervisnings- och examinationsmodeller 
behöver utvecklas, implementeras och vidmakthållas. Det finns därför anledning att se över 
ersättningsbeloppet för läkarutbildningen. 

Universitetet äskar en utökning av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 
ALF-medel motsvarande 24 nybörjarplatser. Äskandet innebär att det tillsammans med den 
utbyggnad som inleddes år 2018 tillkommer totalt 40 nybörjarplatser till Umeå universitet 

jämfört med år 2017. Därtill äskar universitetet full täckning för den kommande 12:e terminen, i 
form av höjt anslag (takbelopp) och ALF-tilldelning. 
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2.3.2. Stöd för decentraliserad sjuksköterskeutbildning och geografiskt 

utvidgad barnmorskeutbildning 

I budgetpropositionen för 2018 pekar regeringen på fortsatt brist på utbildad personal inom vissa 
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterskor och barnmorskor. 

År 2020 inleddes en nationell utbyggnad av utbildningar som leder till bristyrken. Satsningen är 
permanent och har inget slutår. Umeå universitet tilldelas cirka 22 mnkr/år genom satsningen 
från och med år 2021 och därefter. Satsningen möjliggör utrymme för universitetet att öka 
antagningen till bland annat utbildning som leder till barnmorskeexamen. 

Det faktum att Umeå universitet tar ett mycket brett regionalt ansvar medför dock ökade 
kostnader per student. Framförallt avser detta var och hur verksamhetsförslag utbildning (VFU) 

genomförs. I syfte att kunna bedriva en god utbildning och ge fler chansen att utbilda sig är det 
nödvändigt att mera resurser tillförs Umeå universitet. Vi yrkar därför att motsvarande 
kompensation som universitet erhållit för den decentraliserade läkarutbildningen även ges för 
utbildning som leder till sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen. 

Som utvecklas i avsnitt 3.3 ser Umeå universitet det också som angeläget med ett nationellt så 
kallat VULF-avtal (motsvarande ALF-avtalet för läkare) för att stärka den verksamhetsförlagda 
utbildningen och den vårdvetenskapliga forskningen. 

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 bland annat på grund av stora pensionsavgångar och 
en allt äldre befolkning. Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet bedrivs från tre 
studieorter i Norra sjukvårdsregionen (Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik, varav de två senare i 
distansform) med VFU i Västerbotten och delar av Västernorrland. Lärare (universitetslektorer, 
professorer och adjunkter) finns stationerade på de tre studieorterna. Utbildningen med studieort 
Skellefteå har dessutom sedan höstterminen 2020 ett särskilt spår där VFU genomförs i Lycksele 
med omnejd. Denna inriktning hade till vårterminen 2021 cirka 20 förstahandssökanden per 
studieplats, varav det stora flertalet kom från Norrlands inland. Distansutbildning har visat sig 
vara framgångsrik med avseende på breddad rekrytering av studenter. Att kunna genomföra 
huvuddelen av sina studier på hemorten medför att något äldre studenter, inte sällan med 

arbetslivserfarenhet inom vården som undersköterska eller sjukvårdsbiträde, 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 nyexaminerade. Således finns 
starka skäl för att sjuksköterskeutbildning fortsätter att bedrivas på de berörda orterna, men det 
innebär samtidigt en ökad kostnad för Umeå universitet. 

Att bedriva utbildning av hög kvalitet på flera studieorter genererar ökade kostnader i form av 

resor, lokaler, teknik och utrustning. För distansutbildning krävs generellt ekonomiska satsningar 
på högfungerande tekniska lösningar som är kompatibla med den teknik som finns på 
distansorterna. För sjuksköterskeutbildningen tillkommer särskilda utmaningar gällande kliniska 
träningscenter (KTC), där studenterna undervisas och examineras i praktiska moment och 
simuleringsövningar. Momenten genomförs i fullt utrustade vårdsalar med avancerad 

simuleringsteknik med möjlighet till observation och filminspelning. Syftet är att integrera 
teoretisk kunskap med praktisk tillämpning, för att öka studenternas handlingsberedskap och 
patientsäkerhet i mötet med patienter i verksamhetsförlagd utbildning och i sin kommande 
profession. Det är angeläget att KTC-undervisningen kan ges på ett så likartat vis som möjligt i 
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hela regionen, med en jämn och hög kvalitet på samtliga orter. Kostnaderna för KTC-lokalerna 
beräknas öka med anledning av omförhandlade avtal med berörda regioner. 

En stor del av sjuksköterskeprogrammet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som 
genomförs på sjukhus, hälsocentraler, äldreboenden och i hemsjukvård. Samtliga verksamheter 
som tar emot studenter ersätts enligt avtal. Då den akademiska nivån ute i verksamheterna ofta är 
eftersatt krävs hög närvaro av disputerade lärare från lärosätet för att säkerställa akademisk nivå 

och kvalitet i VFU. Kostnaden för VFU innebär att 15 procent av utbildningsanslagen betalas av 

Umeå universitet till de verksamheter som tar emot studenter. Stora avstånd i Norrland i samband 

med VFU innebär ofta ökade kostnader för den enskilda studenten med dubbelt boende och resor, 
kostnader som till viss del ersätts av universitetet. Studenterna från övriga studieorter ersätts 
också för resor till vissa examinationer samt simuleringsövningar, som innehåller 
interprofessionellt lärande i samverkan med läkarprogrammet och enbart kan genomföras i Umeå. 
Kostnaderna har också ökat för lärares tidsåtgång, vid resor och eventuell övernattning på de olika 
studieorterna för undervisning och examinationer. Detta beror bland annat på nationell och 
internationell brist på disputerade sjuksköterskor. 

För att kunna bibehålla en sjuksköterskeutbildning av hög kvalitet på samtliga studieorter äskar 

Umeå universitet om extra stöd för universitetets decentraliserade sjuksköterskeutbildning för att 
kompensera för merkostnader för den regionaliserade utbildningen på tre orter. 

Universitetet anhåller om resurser motsvarande 4,5 mnkr/år för detta ändamål. 

Barnmorskeutbildning 

Sedan Mittuniversitetet avvecklade sin barnmorskeutbildning är Umeå universitet det enda 
lärosäte i den Norra sjukvårdsregionen som erbjuder utbildning som leder till barnmorskeexamen. 

För att klara den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor planeras därför för en 
utökning av programmet vid Umeå universitet med 50 procent och en geografisk utvidgning av 

VFU inom Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. 

Från år 2021 utökas således programmets antagningsomgång, från en antagning med 25 
programnybörjare varje läsår, till en antagning med i genomsnitt 37,5 programnybörjare per läsår. 

Det innebär en ökning från ca 36 helårsstudenter till cirka 48 helårsstudenter per år, vilket medför 
en kostnadsökning för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på drygt 550 tkr per år. 
Redan idag överstiger kostnaderna för barnmorskeprogrammet intäkterna med cirka 2 miljoner 
kronor, bland annat kopplat till de höga kostnaderna för VFU. De höga kostnaderna förenat med 

barnmorskeutbildningens VFU har sin grund i de uppställda kraven för utfärdande av 

legitimation, där studenterna under VFU ska ha genomfört ett 50-tal förlossningar. Det innebär att 
studenter i sin utbildning ska tillbringa ett antal veckor i den mottagande verksamheten, som inte 
kan förkortas och ofta kan behöva förlängas, något som föranleder större kostnader. Det är en 
särskild utmaning i Norrland där befolkningsunderlaget minskar. Det faktum att VFU genomförs i 
hela den Norra sjukvårdsregionen innebär också ett stort samordningsarbete och ökade kostnader 
bland annat för långa resor och nödvändigt dubbelt boende (då dagpendling sällan är möjligt till 
följd av de stora avstånden). Det begränsade antalet förlossningar i Norra sjukvårdsregionen till 
följd av befolkningsunderlaget medför ytterligare samordningsarbete för att säkerställa den 
kliniska färdigheten. Även samarbete med läkarprogrammet krävs för att inte 
barnmorskestudenterna och läkarstudenterna i Norra sjukvårdsregionen ska konkurrera om 
samma VFU-platser. 
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För att kunna genomföra planerad utbyggnad av barnmorskeutbildningen äskar Umeå universitet 
om extra stöd för universitetets geografiskt utvidgade barnmorskeutbildning (till Region 
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen) för att kompensera för merkostnader. 

Universitetet anhåller om resurser motsvarande 3 mnkr/år för detta ändamål. 

2.4. Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en utbildning på 90 högskolepoäng som vänder 
sig till de som redan har ämnesstudier avklarade, men som behöver komplettera med kurser inom 
utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning för att kunna få en 
ämneslärarexamen. KPU är en stor och växande del av ämneslärarutbildningen i Sverige och som 
sådan alltmer central för skolans kompetensförsörjning. Utbildningen vid Umeå universitet har ett 
högt söktryck som framgår av tabell nedan. 

Olika varianter av KPU Antal platser Antal förstahands-

sökande 

Antal registrerade 

KPU 50 % (2020) 30 201 27 

KPU 100 % (2020) 50 325 53 

KPU för personer med 
forskarexamen (2019) 

16 63 16 

Genom ett särskilt uppdrag från regeringen ger Umeå universitet som ett av tre lärosäten en KPU-
variant med förhöjd studietakt riktad mot personer med forskarexamen, till vilket är kopplat ett 
särskilt utbildningsbidrag. Av de kullar som antagits sedan 2017 till särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen har drygt 60 procent tagit en 
ämneslärarexamen. Bedömningen är att antalet examinerade skulle kunna ytterligare om 
universitetet tilldelades fler utbildningsbidrag och det fanns större flexibilitet i hanteringen av 
utbildningsbidragen genom att över- och underskott tillåts flyttas mellan budgetåren. På så vis 
skulle överantagning kunna genomföras och tilldelade bidrag nyttjas fullt ut. 

Umeå universitet reviderar för närvarande utbildningsplanen inför en ny antagningsomgång. 
Utgångspunkten har varit erfarenheter från de tidigare antagningsomgångarna sedan 2017 samt 
den utvärdering som genomförts av Universitetskanslersämbetet (Rapport 2020:3 Utvärdering av 
särskild KPU för personer med forskarexamen). 

För att utbildningen ska kunna starta igen som planerat vårterminen 2022 är det angeläget att 
villkoren för utbildningen klarläggs genom att den tidsbegränsade Förordning (2016:705) om 
kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en 
examen på forskarnivå snarast förlängs. 

Givet det höga söktrycket till KPU för personer med forskarexamen i kombination med det stora 
behovet av lärare samt ambitionen att stärka forskningsanknytningen i skolan önskar Umeå 
universitet ytterligare tio utbildningsbidrag motsvarande totalt 3 mnkr/år. 

Umeå universitet föreslår också att regeringen beslutar att förlänga giltighetstiden av 
Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 
ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå samt möjliggör att 
tilldelade utbildningsbidrag tillåts att nyttjas mer flexibelt mellan budgetåren. 
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2.5. Ökat behov av helårsstudenter och helårsprestationer inom 
utbildningsområdet design avseende arkitektutbildning 

I samband med budgetpropositionen för år 2018 inleddes en utbyggnad av arkitektutbildning 
(Utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar – arkitekter). Enligt utbyggnaden ska volymen på 
arkitektutbildningen vid Umeå universitet öka med 20 helårsstudenter (HST) jämfört med 2017 

års nivå fram till år 2023. Umeå universitet har byggt ut arkitektutbildningen i en högre takt än 
regeringens plan. År 2019 uppgick utbildningsvolymen till 246 HST på arkitektutbildningen, vilket 
är 29 HST över 2017 års nivå. Utbyggnaden som inleddes år 2018 var därmed fullt genomförd 
redan år 2019. 

I syfte att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av coronapandemin inledde regeringen 
2020 en satsning gällande utbyggnad av utbildningar som leder till bristyrken. Satsningen är 
permanent och har inget slutår. Inom ramen för denna satsning har Umeå universitet möjliggjorts 
ett ökat utrymme att expandera antagningen av studenter till arkitektutbildning, utöver 2018 års 
utbyggnad. År 2020 uppgick antal HST på arkitektutbildningen vid Umeå universitet till 257. 

Utbildningen avräknas till 4/15 inom utbildningsområdet design. Övriga delar av utbildningen 
avräknas inom utbildningsområdet teknik. Maximalt antal HST och HPR som universitetet får 
avräkna mot utbildningsområdet design anges i regleringsbrevet och uppgår till 315 för år 2021. 

Hösten 2019 antogs 61 programnybörjare till arkitektprogrammet och hösten 2020 var motsvande 
antagning 72 programnybörjare. Detta innebär en ökning på 11 programnybörjare 2020, 

motsvarande 5,5 HST. Fyra femtondelar (4/15) eller 1,5 HST av denna ökning ligger inom 
utbildningsområde design. Från och med hösten 2021 planeras 75 programnybörjare årligen börja 
arkitektprogrammet. Ökningen av antal helårsstudenter sker succesivt utifrån en högre nivå av 
antagna programnybörjare. Totalt får denna utbyggnad full effekt år 2026 med 70 HST jämfört 
med 2019 års nivå, varav ca 19 HST ligger inom utbildningsområdet design. 

Mot denna bakgrund anhåller universitetet att antal helårsstudenter och helårsprestationer som är 
möjliga att avräkna inom utbildningsområdet design ökar enligt nedanstående tabell. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Beräknat tillkommande HST/HPR att 

avräkna mot design utifrån 2018 års 

utbyggnad (jämfört med 2017 års nivå). 

+1 +1 +3 +5 +6 +7 +7 +7 +7 

Äskat antal tillkommande HST/HPR att 

avräkna mot design utifrån ökad 

antagning pga. satsning på 

bristyrkesutbildningar (jämfört med 2017 

års nivå). 

+9 +12 +16 +18 +19 

Totalt antal HST/HPR att avräkna 

mot design 

310 311 311 313 315 325 329 333 335 336 
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3. Forskning 

3.1. Andel basanslag till forskning 
Regeringen skriver i den forskningspolitiska propositionen att svensk forskning och 
förutsättningarna för universitets och högskolors strategiska ansvar behöver stärkas genom höjda 
direkta forskningsanslag. Umeå universitet instämmer och välkomnar självfallet de förstärkningar 
som regeringen föreslagit. Samtidigt behöver det påpekas att så länge huvuddelen av 

resurstillskotten till forskning fördelas på annat sätt än som direkta anslag - vilket är fallet i den 
senaste liksom i tidigare propositioner - bidrar det inte till att höja andelen basanslag i förhållande 
till andelen externa forskningsanslag. Umeå universitet menar att dagens obalans mellan andelen 
direkta statliga basanslag och externa forskningsbidrag 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. 

Hur de direkta anslagen fördelas mellan lärosäten är också en viktig fråga för forskningens 
utveckling. Det är viktigt att säkerställa hög kvalitet, styrka och förmåga i forskningsmiljöerna, inte 
minst när det gäller grundforskning. Umeå universitet anser därför att forskningsanslagen i ökad 

utsträckning bör koncentreras till väletablerade, kompletta akademiska miljöer och att denna 
aspekt är viktig att beakta i utformningen av den fördelningsmodell som regeringen aviserar från 
och med 2023. 

3.2. Nationell strategi och långsiktig finansiering av 
forskningsinfrastruktur samt e-infrastruktur och informationssäkerhet 

Tillgång till högkvalitativ och relevant forskningsinfrastruktur blir allt viktigare för forskningens 
utveckling, och att säkerställa tillräcklig finansiering och ändamålsenlig samordning är centrala 
utmaningar såväl för de enskilda lärosätena som för Sverige. Umeå universitet välkomnar därför 
de resursförstärkningar som regeringen presenterat i den forskningspolitiska propositionen, samt 
den pågående utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur 
(U 2020:04). 

Umeå universitet vill särskilt framhålla utmaningarna när det gäller så kallad e-infrastruktur, dvs. 
resurser för lagring, överföring, tillgängliggörande, beräkning och analys av digitala data. Det är en 
följd såväl av den generella digitaliseringen av forskning och forskningssamarbete som av de nya 
krav som ställs genom övergången till öppen vetenskap. Det är en utmaning som kommer att kräva 
insatser av varje lärosäte och forskningsinfrastruktur, vilka försvåras av dagens fragmenterade 
landskap med bristande nationell samordning. Vetenskapsrådet och SUHF lämnade för ett år 
sedan ett inriktningsförslag för en ny organisation av svensk e-infrastruktur för forskning, ett 
förslag som snarast bör omsättas i en tydligare nationell samordning på detta område. 

Nya lagrings- och bearbetningslösningar behövs inte bara för säker hantering av forskningsdata 
utan också för e-arkivering av både forskningsdata och data i våra administrativa system och 
utbildningssystem. Även om samarbeten med andra lärosäten söks, kommer datamängderna och 
säkerhetskraven att innebära stora investeringskostnader. Enbart e-arkivering uppskattas till en 
inledande investering om drygt 8 mnkr under perioden, för de mest kritiska administrativa 

systemen. 

Den ökade digitaliseringen, ökade krav inom säkerhetsområdet och det alltmer osäkra läget i vår 
omvärld innebär också att resursförstärkningar är nödvändiga de kommande åren gällande bland 

annat IT-säkerhet. 
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3.3.Inrätta ett nationellt VULF-avtal (motsvarande ALF-avtalet för 
läkarutbildningen) för övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar 

Umeå universitet stödjer förslaget i Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa 
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (SOU 2018:77) om ett nationellt så kallat VULF-avtal 
(motsvarande ALF-avtalet för läkare) för att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen och den 
vårdvetenskapliga forskningen. Att inrätta en motsvarighet till ALF och TUA för utbildning och 
forskning inom det hälsovetenskapliga området kommer att stärka kvaliteten inom hälso- och 
sjukvårdshuvudmännens verksamheter, samtidigt som lärosätenas kvalitet på utbildningar inom 
detta område kommer att förbättras. Ett VULF-avtal kommer att innebära en ökad och stärkt 
forskning inom hälsovetenskap. Likaså innebär det stärkt integration av forskning i vården, högre 
kvalitet i vården, fler lösningar som kommersialiseras samt stärkt internationell konkurrenskraft. 

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

4. Nod för arktisk forskning och utbildning 

Universitet anhåller om ett uppdrag att under perioden etablera en nationell nod för arktisk 
forskning och utbildning samt äskar resurser motsvarande 20mnkr/år för ändamålet. 

Sverige är ett arktiskt land, vilket medför möjligheter och skyldigheter. Det Arktiska rådet är 
överens om att högkvalitativ forskning ska ligga till grund för alla diskussioner och beslut. Sverige 
har en omfattande, bred och framgångsrik arktisk forskning, som ger oss möjligheter att vara en 
stark och drivande aktör i många nationella och internationella sammanhang. Idag saknar Sverige 
emellertid nödvändiga samverkande resurser för att kunna axla den rollen. Snarare håller vi en låg 
profil i flera för Sverige viktiga sammanhang. Polarforskningen, med fokus på insatser knutna till 
fältgående forskning, ombesörjs förtjänstfullt av Polarforskningssekretariatet. Men de breda 
arktiska forskningsinsatser som rör allt från miljö och klimat, innovation, hållbara samhällen och 
levnadsvillkor till urfolk, utbildning och ekonomisk utveckling saknar nödvändiga nationella 
resurser och samverkan. 

I Sveriges nya strategi för den arktiska regionen (Regeringens skrivelse 2020/21:7) konstateras 
bland annat att: En viktig utgångspunkt för strategin är att dra nytta av Sveriges samlade 
kunskaper och resurser avseende den arktiska regionen, i syfte att såväl bidra till en hållbar 
utveckling i Arktis som att profilera Sverige som en viktig aktör i detta avseende. Umeå 
universitet vill bidra till att förverkliga detta, genom att bli värd för en svensk nationell nod med 

uppdrag att samordna och utveckla den nationella arktiska forskningsarenan samt att utöka det 
svenska engagemanget och inflytandet i olika internationella sammanhang. En sådan nationell nod 

saknas i dag. 

Områden som berörs är bland annat Sveriges åtaganden för, Arktiska Rådet, Barentssamarbetet, 

urfolk, EU, IASC, UArctic, det internationella policyarbetet, arktisrelevanta samarbeten inom FN-

området och samarbeten med forskningsorganisationer utanför den arktiska regionen. Lokala och 
regionala engagemang som Arctic Majors Forum berörs också. Umeå universitet har sedan åtta år 
med Arktiskt centrum (Arcum) byggt upp en verksamhet som idag är en viktig aktör på den 
arktiska arenan och står redo att axla uppgiften med en arktisk nationell nod. Med 300 arktiska 
forskare samlar vi en styrka och kompetens som få universitet i den arktiska regionen kan mäta sig 
med. Vi är med och utvecklar de stora internationella arktiska forskningsorganisationerna, har 
etablerat det nordiska samarbetet i Arctic Five och Umeå har varit skådeplatsen för stora 
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evenemang och högnivåmöten. Den arktiska forskningen har synliggjorts och successivt har också 
ett slags arktisk forskaridentitet vuxit fram. Det har också inneburit att den arktiska 
forskningskartan blivit större. Ett nytt koncept eller en bredare förståelse för vad Arktis är har 
arbetats fram, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

En nationell nod för arktisk forskning har en möjlighet att lyfta den svenska arktiska forskningen 
till helt nya nivåer som får en tydlig internationell uppmärksamhet och påverkan. Den kan vara det 
verktyg som förbinder och utvecklar de svenska forskningsinsatser som behövs för att möta de 
samhällsutmaningar som Arktis står inför. 

Umeå universitet äskar mot bakgrund av ovanstående resurser motsvarande 20mnkr/år för 
utbyggnaden av Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) till en kraftfull aktör i det 
internationella arktiska forskningssamarbetet, en arktisk nationell nod. 

5. Möjlighet till uthyrning av studentbostäder 

Regeringen aviserade i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen att lärosätenas 
andrahandsuthyrning av bostäder ska ses över. 

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 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 bland annat i 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. 

Umeå universitet anhåller att Regeringen beviljar undantag från lokalförsörjningsförordningen, 
eller på annat sätt ändrar aktuella bestämmelser, så att universitet ges tillåtelse att hyra ut 

bostäder i andra hand till alla grupper av studenter och forskare. 
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6. Ekonomisk utveckling 

I nedanstående tabell framgår universitetets ekonomiska resultat respektive kostnader de senaste 

fem åren, i miljoner kronor. 

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Ekonomiskt 

resultat 
-6 +102 +166 +35 +105 

Kostnader 4 227 4 186 4 271 4 470 4 541 

Det ekonomiska resultatet år 2020 uppgår till ett överskott med 105 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 2,3 procent av de totala kostnaderna 2020. Umeå universitetet har åren 2013 – 
2016 redovisat ekonomiska underskott, vilket medfört en minskning av myndighetskap italet 
under dessa år medan myndighetskapitalet ökat de senaste fyra åren. Myndighetskapitalet 
per 2020-12-31 uppgår till 921 miljoner kronor och motsvarar 20,3 procent i relation till 
2020 års kostnader. 

I beslutad budget för Umeå universitet framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet 
planerades vara antingen +-0 mnkr år 2017–2018 respektive -6 mnkr för år 2019 - 2020. I 
beslutad budget för åren 2021 och ekonomisk plan för år 2022–2024 är planen att det 
ekonomiska resultatet ska vara mindre årliga underskott. 

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska 
nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalit et. Detta mål 
har tyvärr inte klarats särskilt väl för budgetåren 2017–2020 då universitetet redovisar 
överskott. Under hösten 2017 genomfördes analysarbete och dialoger med fakultetsledningar 
utifrån det prognosticerade ekonomiska resultatet detta år. År 2018 fortsatte arbetet med att 
förstärka universitetets uppföljnings- och prognosarbete på samtliga organisatoriska nivåer, 
bland annat genom att periodisering av kostnader och intäkter införts tätare under året samt 
tydligare kopplats till prognosarbete. Universitetets prognostiserade överskott har tagits upp 
på många dialoger med fakultets- och institutionsledningar. Rektor beslutade i december 
2018 att för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 
med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren genomföra ett indrag till 
universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat från och med 
2019 och framåt. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas 
till. Syftet med detta beslut är att stimulera att tillgängliga resurser nyttjas i så hög grad som 
möjligt till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. 

År 2019 var universitetets ekonomiska resultat betydligt lägre än år 2017–2018, dvs 
universitetet närmade sig det beslutade målet att årligen nyttja tillgängliga resurser, vilket 
var positivt. Arbetet med att nyttja tillgängliga resurser har fortsatt år 2020. Rektor har i 
april 2020 beslutat om forskningssatsning med totalt 135 mnkr år 2020–2024, delvis 
finansierat med myndighetskapital. Fakulteterna har år 2020 startat genomförandet av 
denna forskningssatsning. Umeå universitet har år 2020 ökat antalet anställda, bl.a. inom 
kategorierna forskarstuderande resp. lektorer, vilket är i enlighet med universi tetets strategi. 
Pandemin covid-19 har under 2020 medfört markant minskade kostnader för bland annat 
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tjänsteresor och pandemin har även medfört viss tidsfördröjning när det gäller bland annat 
investeringar. Universitetets intäkter har år 2020 ökat med 3,1 procent jämfört med 
föregående år, men tyvärr har det inte varit möjligt att använda samtliga dessa medel under 
året. 

Sammanfattningsvis har Umeå universitet en stabil ekonomi och har som ambition är att 
nyttja tilldelade resurser i hög grad. Vi ser inga risker för betydande intäktsminskningar eller 
oplanerade underskott i verksamheten de närmaste tre åren. Om universitetet mot förmodan 
skulle drabbas av betydande intäktsminskningar eller oplanerade underskott, kommer 
åtgärder att vidtas. Det bedöms finnas tillräcklig ekonomisk stabilitet för att kunna hantera 
sådana situationer. 

7. Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

År 2020 uppgick de totala investeringarna i anläggningstillgångar till 231 mnkr, se tabell 5. 
Investeringarna förväntas öka kommande år. 2021 beräknas investeringarna uppgå till 257 mnkr, 
därefter 269 mnkr år 2022, 281 mnkr år 2023 och 285 mnkr år 2024. 

En betydande del av de ökade investeringarna sker inom Ladokkonsortiet, där investeringsnivån 
är mellan 64 – 72 mnkr varje år 2021–2024. År 2021 påbörjas ett två och ett halvt år långt projekt 
om utveckling av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. Majoriteten av lärosätena i Sverige 
använder i dagsläget en utbildningsdatabas för utbildningsplanering. Ladokkonsortiet ska utveckla 
ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok som ska ersätta de lokala 
utbildningsdatabaserna och på så sätt skapa ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart 
systemstöd för utbildningsplanering. 

Universitetets låneram uppgår år 2021 till 638 mnkr. I och med de ökade investeringarna inom 
Ladokkonsortiet beräknas universitetets lånebehov år 2021 uppgå till 678 mnkr. Umeå universitet 
behöver därför troligen begära en utökad låneram redan för år 2021. Även år 2022–2024 beräknas 
finnas ett behov av en utökad låneram och Umeå universitet begär därför en utökad låneram för 
dessa år. År 2022 bedöms universitetets behov av låneram vara 740 mnkr, år 2023 totalt 800 
mnkr samt år 2024 totalt 853 mnkr. I tabell 4, 5 och 5A som återfinns som bilaga sist i detta 
dokument är de planerade investeringarna minskade eftersom att universitetet ännu inte erhållit 
en utökad låneram. 

8. Information om verksamhetsinvesteringar 

I tabell 5 respektive 5a framgår universitetets planerade investeringar respektive planerade 
investeringar för objekt över 20 mnkr. 
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9. Lokalförsörjning 

I tabell 6 redovisas planerad lokalförsörjning 2021–2024 vilket innefattar såväl beslutade som 
planerade lokalförhyrningar och ombyggnadsprojekt. 

Universitetsstyrelsen har fastställt en Lokalförsörjningsplan för universitetet som ger en 
sammanfattande beskrivning av universitetets lokalbehov för perioden 2020–2023. Planen för 
lokalförsörjning för åren 2021–2024 bygger på prognoser där flera projekt inte är 
kostnadsberäknade i detalj eller beslutade och prognosen innehåller därför osäkerheter. 

Universitetet planerar att under perioden investera i stegvisa större förändringar för att möta nya 
behov. Investeringar i Universitetsbiblioteket planeras också. Under perioden planeras för att 
flytta universitetets tentamenssalar till huvudcampus. Sammanfattningsvis konstateras att även de 
kommande åren kommer investeringsnivån sannolikt att hamna högt. 

Universitet med en stor volym lokaler behöver hela tiden balansera lokalbehov mot riskexponering 
i kontraktslängder. En professionell hantering av kontrakten ger normalt sett en blandning av 

längre och kortare kontraktslängder för att kunna möta olika händelseutvecklingar. Universitetet 
behöver kunna lägga en andel av 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 

Under perioden förväntas en viss ökning av både intäkter och kostnader för avgiftsbelagd 

verksamhet. För år 2021–2022 planeras fortsatta underskott för att förbruka uppbyggt 
myndighetskapital inom den avgiftsbelagda verksamheten. Underskotten planeras vara något 
mindre än underskottet 2020, se tabell 7. 

11. Tillgängliggörande av föreskrifter 

Regelverket vid Umeå universitet består universitetsgemensamma styrdokument som klassificeras 

som regel, instruktion, handläggningsordning, plan eller policy. Vissa universitetsgemensamma 

styrdokument innehåller föreskrifter enligt bemyndigande genom lag eller förordning. Samtliga 

giltiga universitetsgemensamma styrdokument hålls tillgängliga genom Umeå universitets 

Regelverkswebb. 1 

Kurs- och utbildningsplaner registreras i särskild ordning och hålls tillgängliga genom Umeå 

universitets utbildningswebb. 2 

1 http://www.umu.se/regelverk 
2 https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/ 
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12. Tabellbilaga 

Tabell 1 Total budget 

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och forskarnivå 

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 

Tabell 5A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

Tabell 6 Lokalförsörjning 

Tabell 7 Avgifter 
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Tabell 1 Total budget 

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

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

(tkr) 

Verksamhetens intäkter 

Anslag1 

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

2 993 395 3 131 509 3 130 615 3 128 615 3 128 615 

Avgifter 613 732 618 390 623 086 627 822 632 597 

Bidrag 1 037 285 1 041 470 1 063 482 1 085 994 1 109 018 

Finansiella intäkter 1 040 1 040 1 144 1 259 1 385 

Summa intäkter 4 645 452 4 792 409 4 818 328 4 843 690 4 871 615 

Verksamhetens kostnader 

Personal 2 913 303 3 108 122 3 138 189 3 156 177 3 174 344 

Lokaler 463 165 481 692 486 509 493 806 498 744 

Drift/Övrigt 955 199 988 946 998 836 1 010 917 1 021 026 

Avskrivningar 208 345 214 772 219 858 223 687 226 763 

Finansiella kostnader 805 805 886 975 1 072 

Summa kostnader 4 540 817 4 794 337 4 844 278 4 885 561 4 921 949 

Verksamhetsutfall 104 635 -1 928 -25 950 -41 871 -50 334 

Transfereringar 0 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring/ 
årets resultat 104 635 -1 928 -25 950 -41 871 -50 334 

Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring)2 921 193 919 265 893 315 851 444 801 110 

Utgående oförbrukade 
bidrag 1 014 620 1 008 620 1 002 620 996 620 990 620 

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 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) 

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

Verksamhetens intäkter 

Takbelopp1 1 463 101 1 574 894 1 574 000 1 572 000 1 572 000 

Beräknad avräkning2 (A) 1 463 101 1 574 894 1 574 000 1 572 000 1 572 000 

Särskilda åtaganden (B) 168 692 171 594 171 594 171 594 171 594 

Anslag (A+B) 1 631 793 1 746 488 1 745 594 1 743 594 1 743 594 

Avgifter 317 680 320 857 324 065 327 306 330 579 

Bidrag 64 432 39 432 41 403 43 474 45 647 

Finansiella intäkter 319 319 351 386 425 

Summa intäkter3 2 014 224 2 107 095 2 111 413 2 114 759 2 120 245 

Verksamhetens kostnader 

Personal 1 228 858 1 339 455 1 339 455 1 339 455 1 339 455 

Lokaler 264 246 274 815 277 564 281 727 284 544 

Drift/Övrigt 394 694 414 429 418 573 424 852 429 100 

Avskrivningar 75 338 79 104 81 478 83 922 85 600 

Finansiella kostnader 265 265 291 320 352 

Summa kostnader 1 963 400 2 108 068 2 117 360 2 130 276 2 139 052 

Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 50 824 -973 -5 947 -15 516 -18 807 

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) i 2021 års prisnivå. 

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

av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. 
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

Forskning och utbildning 
på forskarnivå (tkr) 

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

Verksamhetens intäkter 

Anslag1 1 361 602 1 385 022 1 385 022 1 385 022 1 385 022 

Avgifter 296 053 297 533 299 021 300 516 302 019 

Bidrag 972 853 1 002 038 1 022 079 1 042 520 1 063 371 

Finansiella intäkter 721 721 793 872 959 

Summa intäkter 2 631 229 2 685 314 2 706 914 2 728 930 2 751 371 

Verksamhetens kostnader 

Personal 1 684 445 1 768 667 1 798 734 1 816 722 1 834 889 

Lokaler 198 920 206 876 208 945 212 079 214 200 

Drift/Övrigt 560 505 574 518 580 263 586 065 591 926 

Avskrivningar 133 007 135 668 138 381 139 765 141 162 

Finansiella kostnader 541 541 595 654 720 

Summa kostnader 2 577 417 2 686 269 2 726 918 2 755 285 2 782 897 

Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 53 811 -955 -20 003 -26 355 -31 526 

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) i 2021 års 

prisnivå. 
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Universitetsstyrelsen Sid 21 (25) 

Dnr FS 1.6.7-2293-20 

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

(tkr) År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

Investeringar i 
anläggningstillgångar1 

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

IB lån i Riksgäldskontoret 501 926 611 299 624 455 633 759 637 737 

Beräknad nyupplåning2 
290 081 221 307 220 557 216 557 212 557 

varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 

58 140 46 500 42 750 36 750 30 750 

Beräknad amortering 180 708 208 152 211 253 212 579 212 573 

UB lån i Riksgäldskontoret 611 299 624 455 633 759 637 737 637 720 

Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 

611 299 624 455 633 759 637 737 637 720 

Föreslagen låneram 633 000 638 000 638 000 638 000 638 000 

Beräknad ränteutgift -24 0 0 0 3 189 

Ränteantaganden för nyupplåning 
(%) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Summa räntor och 
amorteringar 

180 684 208 152 211 253 212 579 215 762 

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. 

2 Beräknad nyupplåning för 2021 - 2024 har justerats ned för att inte överstiga föreslagen låneram. Umeå universitet 

behöver troligen begära en utökad låneram för perioden. Se ytterligare i avsnitt 6. 
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Dnr FS 1.6.7-2293-20 

Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

ÅR -1 ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar 

Datasystem, rättigheter m.m.1 58 140 62 000 57 000 49 000 41 000 

Materiella investeringar 

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 128 047 131 047 132 047 132 047 132 047 

Byggnader, mark och annan fast egendom 

Övriga verksamhetsinvesteringar 44 760 46 760 48 760 50 760 52 760 

Summa verksamhetsinvesteringar 230 947 239 807 237 807 231 807 225 807 

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 203 073 221 307 220 557 216 557 212 557 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 27 874 18 500 17 250 15 250 13 250 

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) 

Anslag (efter medgivande av regeringen) 

Summa finansiering 230 947 239 807 237 807 231 807 225 807 

1 Verksamhetsinvesteringar för 2021 - 2024 har justerats ned för att inte överstiga föreslagen låneram. Umeå universitet behöver troligen begära en utökad låneram för perioden. Se 

ytterligare i avsnitt 6. 
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Tabell 5A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

(tkr) 

Totalt Ack. ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3-XX 

utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt1 

Utveckling av Ladok-studieadministrativt system m.m.2 656 056 447 056 62 000 57 000 49 000 41 000 

Medicinskt biologiskt center 51 106 49 106 2 000 0 0 0 

Summa utgifter för investeringar 707 162 496 162 64 000 57 000 49 000 41 000 

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 543 148 384 398 48 500 42 750 36 750 30 750 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 164 014 111 764 15 500 14 250 12 250 10 250 

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

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

Summa finansiering 707 162 496 162 64 000 57 000 49 000 41 000 

Varav investeringar i anläggningstillgångar 

Datasystem, rättigheter m.m. 656 056 447 056 62 000 57 000 49 000 41 000 

Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 

Fastigheter och mark 0 0 0 0 0 0 

Övriga verksamhetsinvesteringar 51 106 49 106 2 000 0 0 0 

Summa investeringar i anläggningstillgångar 707 162 496 162 64 000 57 000 49 000 41 000 

1 Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor. 

2 Investeringar i Ladok för 2021–2024 har justerats ned för att inte överstiga föreslagen låneram. 

Umeå universitet behöver troligen begära en utökad låneram för perioden. Se ytterligare i avsnitt 6. 

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se 

http:www.umu.se


 

 

 

 

   

 

  

 

        
 

  
     

      

 
          

  
 

          

     

     
            

              

          

           

               

  
      

       

       

    
      

 
           

 
   

         

 
        

            
   

      

        

  
      

            
   

  
           

   
            

 

          

     

               

   

    

           

             

    

    

    

            

          

• UMEÅ UNIVERSITET 

Budgetunderlag 2021-02-19 

Universitetsstyrelsen Sid 24 (25) 

Dnr FS 1.6.7-2293-20 

Tabell 6 Lokalförsörjning 

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

Redovisning av lokaler 
(mnkr) 

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 242 675 233 273 233 409 237 498 237 831 

- ökning under året 0 136 4 089 333 0 

- minskning under året 9 402 0 0 0 48 

- vid årets utgång (A) 233 273 233 409 237 498 237 831 237 783 

Förbättringsutgift på annans 
fastighet1 167 193 203 198 169 

- nyinvesteringar 45 62 43 26 2 

- avskrivningar 36 36 33 31 31 

Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B) 2 363 357 358 368 378 

Genomsnittlig hyra 
(kr/m2 LOA) 3 1 557 1 530 1 506 1 547 1 590 

Sammanställning av 
lokalkostnader (exkl. student-
och gästforskarbostäder)4 (C) 488 484 484 493 503 

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 5 2 090 2 076 2 038 2 073 2 113 

Lärosätets totala kostnader 
(D) 4 541 4 794 4 844 4 886 4 922 

Totala externa hyresintäkter 63 63 64 64 64 

Justerade totala kostnader 
(D2) 4 478 4 731 4 780 4 822 4 858 

Lokalkostnadens andel av 
verksamhetens totala 
kostnader6 10,7 % 10,1 % 10,0 % 10,1 % 10,2 % 

Lokalkostnadens andel av 
justerade totala kostnader7 

10,9 % 10,2 % 10,1 % 10,2 % 10,4 % 

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

specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 

2 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella 

återställningskostnader vid avflyttning. 

3 Beräknas som B/A. 

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

universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna. 

5 Beräknas som C/A. 

6 Beräknas som C/D. 

7 Beräknas som C/D2. 

Lokalvårdskostnad ingår i redovisad lokalkostnad men motsvarar bokförd lokalvårdsintäkt. C/D2 bedöms vara bättre 

nyckeltal än C/D eftersom D2 är justerad med samma förutsättningar som den justerade lokalkostnaden. 
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Tabell 7 Avgifter 

(tkr) 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 

År -1 (2020) 320 674 332 066 -11 392 

varav tjänsteexport 33 959 33 959 0 

År 0 (2021) 330 000 338 000 -8 000 

varav tjänsteexport 35 000 35 000 0 

År 1 (2022) 340 000 348 000 -8 000 

varav tjänsteexport 35 000 35 000 0 

Offentligrättslig 
verksamhet Intäkter till 

inkomsttitel1 

Intäkter som 
får 
disponeras Kostnader Resultat 

År -1 (2020) 0 595 1 071 -476 

År 0 (2021) 0 1 050 1 550 -500 

År 1 (2022) 0 1 100 1 600 -500 

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 

24 781 tkr. 

Intäkter och kostnader bedöms vara lika stora. 

Studieavgifter klassificeras som tjänsteexport enligt SUHF rekommendation. 

Tabell Offentligrättslig verksamhet avser intäkter och kostnader hänförbara till högskoleprovet. 
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