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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter och kostnader 
Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 783tkr. Differensen mellan årets resultat 

och budgeterat resultat är 7 129 tkr. Se tabell 1. 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2017 (tkr)   

 

Utfall 
 

Budget  
 

Prognos 
 

Avvikelse  
utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     

310 Anslag 8 287 9 288 9 480 -1 001 

315 Medfinansiering 125 125 125 0 

320 Bidrag 18 631 16 292 13 467 2 339 

330 Uppdrag 13 664 6 614 11 864 7 050 

335 Periodiserade externa medel -7 204 -2 634 -646 -4 570 

340 Försäljningsintäkt 313 240 190 73 

380 Finansiella intäkter 21 0 0 21 

390 Fördelade gem intäkter 13 849 13 800 13 800 49 

Summa 47 686 43 725 48 280 3 961 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -14 498 -16 611 -14879 2 113 

490 Övriga personalkostnader -64 -86 -164 22 

510 Lokalkostnader -1 593 -2 006 -1 545 413 

520 Driftskostnader -27 140 -27 589 -28 896 449 

547 Universitetsgem kostnader -3 572 -3 539 -3 539 -33 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 

590 Finansiella kostnader -418 -355 -355 -63 

690 Avskrivningar -56 -319 -56 263 

730 Medel för transfereringar 4 993 0 5 305 4 993 

770 Transfereringar -4 993 0 -5 305 -4 993 

Summa -47 340 -50 504 -49 433 3 164 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat 346 -6 779 -1 153 7 125 

Summa 346 -6783 -1 153 7 129 

 

Differensen på intäktssidan är, 3 961 tkr (se tabell 1). 

 

Det är uppdragsintäkterna, budgetkod 330, som står för den största skillnaden, 7 050 tkr och beror 

på att deltagarna i Snabbspåret blev fler än budgeterat samt att speciallärarprogrammet startade 

inom ramen för Lärarlyftet. Något som inte var känt då budgeten beslutades. 

 

Att utfallet på anslagsintäktera, budgetkod 310, ligger lägre beror på att Umevatoriets verksamhet 

var inkluderad i budgeten (som senare under 2017 fick annan organisationstillhörighet) och 

skillnaden vad gäller bidragsintäkterna, budgetkod 320, beror på att då budgeten beslutades var inte 

intäkterna som erhålls inom ramen för den praktiknära forskningen kända. Detta påverkar också 

utfallet på periodiserde externa medel där avvikelsen är -4 570 tkr. Närmare tre miljoner kronor av 

denna differens beror på att kostnader inom den praktiknära forskningen inte upparbetats i samma 

takt som intäkterna kommit in. 

 

Differensen på kostnadssidan är 3 164 tkr. Kostnaderna var lägre under 2017 än budgeterat. 

 

Det är de lägre lönekostnaderna som är den främsta orsaken och beror på, liksom ovan, att 

Umevatoriets verksamhet var inkluderad i budgeten.  



 

 

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 3 217 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, 

-502 tkr. Differens är 3 719 tkr. Se tabell 2. 

 

Intäktsutfallet är 34 486 tkr. Jämfört med budget är intäkterna 4 959 tkr högre för 2017. Att utfallet 

är högre än budgeterade intäkter beror på: 

 ökade intäkter inom Snabbspåret jämfört med budget, 4 000 tkr och 

 ökade intäkterna inom Lärarlyftet jämfört med budget, 4 557 tkr. 

 

Ett par poster går i motsatt riktning och har minskat intäkterna jämfört med budget. Det är följande: 

 Lärarhögskolan har fördelat ut mer intäkter till institutionerna än budgeterat, skillnaden är 

2 373 tkr samt har 

 kostnaderna inom övningsskoleprojektet blivit lägre än förväntat vilket resulterar i att mer 

medel periodiserats. Detta påverkar intäkterna så att de blir lägre, 1 140 tkr. 

 

Utfallet på kostnadssidan är -31 269 tkr. Budgeterade kostnader är -30 028 tkr. Kostnadsutfallet är 

1 241 tkr högre och det beror främst på att: 

 omfattningen på Snabbspåret ökade på grund av ett ökat antal delatagere och att alla 

deltagare fullföljde utbildningen, 1 571 tkr samt att 

 utfördelningen till institutionerna inom Lärarlyftet ökade och är 4 671 tkr högre än budget. 

Utfördelningen görs med ett kostnadskonto. 

 

Även på kostnadssidan finns det poster som går i motsatt riktning. 

 Avsättningarna till utbildningsgemensamma kostnader blev 2 202 tkr lägre än budgeterat,  

 Beslutade avsättningar från myndighetskapitalet för särskilda satsningar nyttjades inte fullt 

ut, 469 tkr, 

 för andra året i rad minskade omfattningen på projektet vidareutbildning av lärare, VAL, 

med 778 tkr och slutligen 

 kostnadsminskningen i förhållande till budget är inom övningsskoleprojektet, 1 331 tkr. 

 

Tabell 2: Resultaträkning 2017, Grundutbildning med stödfunktion (tkr) 

Grundutbildning med anslag och stödverksamhet, verksamhet 10 och 11 
Lärarhögskolans utbildningsram (anslagsintäkter) var för 2017, 138 310 tkr. 

 

Kursersättningen till institutionerna uppgick till 100 618 tkr. Gemensamma kostnader för alla 

lärarutbildningar uppgick till 36 757 tkr, varav 21 917 tkr är medfinansiering av fakulteternas 

fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. 

 

Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 935 tkr (138 310-100 618-

36 757). Dessa siffror kan inte utläsas direkt i någon av tabellerna eftersom intäkterna som kommer 

in och ersättningarna som fördelas ut till institutionerna redovisas på samma budgetkod, (310 

anslagsintäkter). Lärarhögskolan hade lagt en nollbudget för den anslagsfinansierade 

utbildningsverksamheten för 2017. Skillnaden mellan utfallet och budget är 935 tkr. Orsakerna till 

differensen kommenteras nedan. 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 333/0 333/0 

11 Grundutbildning med anslag 9 690/10 960 -9 088/-10 959 602/0 

12 Grundutbildning med bidrag 11 132/13 482 -11 769/-14 588 -637/-1 106 

13 Uppdragsutbildning 13 664/5 085 -10 745/- 4 481 2 918/604 

Summa 34 486/29 527 -31 269/-30 028 3 217/-502 



 

 

1. Utfallet på Lärarhögskolans utbildningsram är 1 128 tkr högre än budgeterat. I 

budgetpropositionen 2016/17:1 tilldelades universitetet en anslagsökning på totalt 2 227 

tkr till nya platser riktade till lärar- och förskollärarutbildning. Till Lärarhögskolan 

fördelades 1 100 tkr av dessa med en garanti att de resterande medlen skulle fördelas ut om 

utbildningsramen överskreds. I budgeten räknades inte dessa ”garantimedel” in och 

eftersom utbildningsramen överskreds med cirka 4 000 tkr och medlen således fördelades 

ut blev det en differens mellan utfall och budget på denna post med 1 128 tkr. 

 

2. Utfördelningen till institutionerna är 2 394 tkr högre än budgeterat och minskar alltså 

utfallet på resultatet. Anledningen till att utfördelningen ökat är framför allt att 

genomströmningen är högre. Antalet helårsprestationer (HPR) är 1 739 jämfört med 

budgeterat antal 1 684. I procent motsvarar utfallet en genomströmning på 87,6 procent 

jämfört med budgeterat 84,2 procent. 

 

Värt att nämnas i sammanhanget är att utfallet på antalet helårsstudenter (HST) är 14 lägre 

än budgeterat, 1 986 jämfört med 2 000. Utfallet i pengar blev dock detsamma och påverkar 

alltså inte resultatet på den anslagsfinansierade verksamheten. Anledningen till att färre 

HST kan ”kosta” lika mycket som fler är att fördelningen på de olika utbildningsområdena 

skiljer sig åt. I utfallet ligger fler HST på utbildningsområden med högre prislappar. Det rör 

sig framför allt om design och teknik. 

 

3. Slutligen; i budgeten görs avsättningar för utbildningsgemensamma kostnader så som till 

exempel medfinansiering av fakulteternas fakultets- och universitetsgemensamma 

kostnader, kostnader för NyA-systemet och så vidare. Utfallet på dessa är 2 202 tkr lägre 

än budgeterat. Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna 

för den verksamhetsförlagda utbildningen blev lägre. Utfallet på antal HST på 

utbildningsområde VFU ligger på 178 st medan budgeten låg på 205, en differens på 27, 

vilket kan förklara de lägre kostnaderna. 

 

Utöver den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten redovisas på vh 11 också anslaget som 

erhålls för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 164 tkr (4 105 tkr för 2016). 

Anslaget har i sin helhet fördelats ut till Institutionen för språkstudier.  

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Det budgeterade resultatet var -1 106 tkr och utfallet -637 tkr. Differensen är 469 tkr. Se tabell 2. 

 

På denna verksamhet redovisas vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares 

vidareutbildning (ULV), övningsskoleprojektet och utbildningsbidragen som administreras inom 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Alla dessa fyra är vad som kallas pågående projekt, 

vilket bland annat betyder att de inte visar resultat. Ett eventuellt resultat förs över till 

nästkommande år via en periodisering. Periodiseringarna har jämfört med budget ökat vilket är en 

effekt av att kostnaderna varit lägre än budgeterat på just dessa projekt och framför allt 

övningsskoleprojektet. Se tabell 1 budgetkod 335. Detta är dock inte något som förklarar skillnaden 

mellan årets resultat och budgeterat. 

 

Skillnaden är främst ett resultat av att Lärarhögskolan avsatt medel från myndighetskapitalet från 

verksamhet 12 som inte fullt ut nyttjats. 

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var 604 tkr och utfallet 2 918 tkr. Differensen är 2 314 tkr. Se tabell 2. 

 

Den första omgången av Snabbspåret genomfördes under 2017. Snabbspåret är ett uppdrag från 

regeringen som samordnas via Arbetsförmedlingen. Syftet är att universitetet ska leverera en lärar- 

förskollärarförberedande utbildning omfattande 26 veckor för arabisktalande nyanlända med 

examen som lärare eller förskollärare. Det är här som den största differensen mellan utfall och 



 

 

budget återfinns, 2 451 tkr. Anledningen till detta är att vid budgeteringen antogs att detta skulle 

vara ett projekt som skulle periodiseras. Det förväntade resultatet på 1 529 tkr har alltså inte 

synliggjorts i budgeten. Vidare blev omsättningen avsevär högre 5 107 tkr istället för den 

budgeterade på 2 614 tkr. Kostnaderna ökade inte i samma takt. 

 

Omsättningen på Lärarlyftsuppdraget ökade också avsevärt jämfört med budget, 8 557 tkr jämfört 

med 4 000 kr. Detta har inte påverkat resultatet i någon högre utsträckning eftersom 94 procent av 

intäkterna fördelas ut till institutionerna. Anledningen till ökningen är att speciallärarprogrammet 

startade inom ramen för Lärarlyftet hösten 2017. Intresset var stort och 58 lärare antogs till 

programmet. 

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
Årets resultat på forskningsverksamheten är -3 928 tkr. Resultatet är 2 149 tkr högre än det 

budgeterade resultatet på -6 077 tkr. Se tabell 3. 

 

Anledningen till skillnaden mellan utfall och budget på kostnadssidan beror nästan uteslutande på 

att Umevatoriets verksamhet var inkluderad i budgeten med kostnader på 2 000 tkr.  

 

På intäktssidan visar utfalls- och budgetsiffror ett netto av till Lärarhögskolan inkomna intäkter och 

utfördelningar till institutionerna. Omsättningen är i själva verket drygt 50 000 tkr. 

Forskning och forskarutbildning med fakultetsanslag och stödverksamhet, 
verksamhet 20 och 21 
Dessa två verksamheter visar tillsammans resultatet på den anslagsfinansierade 

forskningsverksamheten. Differensen mellan utfall och budget, 2 436 tkr återfinns som nämndes 

ovan främst på kostnadssidan, 2 254 tkr, och beror på Umevatoriets ekonomiska flytt från 

Lärarhögskolan.  

 

På intäktssidan är skillnaden mellan utfall och budget endast 182 tkr. Se tabell 3. I detta nettot ingår 

en post som påverkar intäktsutfallet negativt och det är återigen Umevatoriets ekonomiska flytt. Till 

följd av detta blev utfallet på intäktssidan 1 950 tkr lägre. Å andra sidan blev utfördelningarna till 

institutionerna 2 015 tkr lägre än budgeterat och påverka det totala utfallet i motsatt riktning. Det 

är tre poster som främst skiljer ut sig: 

 utfördelningen inom forsknings- och utvecklingsuppdragen blev 636 tkr lägre än 

budgeterat, 

 likaså utfördelningen till samverkansprojekten, 520 tkr lägre och slutligen 

 i budgeten fanns en post till övriga framtida satsningar på 1 000 tkr som plockades bort. 

Bidragsforskning, verksamhet 22 
På denna verksamhet redovisas regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära 

forskning. Uppdraget ska slutredovisas 2022 och betraktas redovisningsmässigt som ett pågående 

projekt med konsekvensen att årliga under-eller överskott flyttas över till nästkommande år och 

utfallet på resultatet kommer att vara noll.  

 

Tabell 3: Resultaträkning 2017, forskning och forskarutbildning med stödfunktion (tkr) 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

20 Forsk. o fo utb m stödfunktion 0/0 -287/0 -287/0 

21 Forsk. o fo utb m anslag -1 125/-1 307 -2 516/-4 770 -3 641/-6 077 

22 Bidragsforskning 294/0 -294/0 0/0 

Summa -831/-1 307 -3 097/-4 770 -3 928/-6 077 

    

  



 

 

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
Verksamhet 90 och 91. På verksamhet 90 redovisas Lärarhögskolans stödkostnader för kansliet. 

Det rör sig till exempel om kostnader för tid som kanslichefen och en administratör arbetar med 

annat än Lärarhögskolans kärnverksamhet. På verksamhet 91 redovisas kostnader för 

Lärarhögskolans kansli men också kostnader för Lärarhögskolans  fem programråd, 

lärarutbildningsrådet, forskningskommittén, rektorskostnader och styrelsens kostnader. 

 

Årets resultat år 1 056 tkr att jämföra med budget på –204 tkr. Det är framför allt lönekostnaderna 

som blivit lägre än budgeterat. I samband med byte av biträdande rektor med ansvar för 

utbildningsfrågor, blev det ett glapp och lönekostnaderna blev därför lägre och kansliet har under 

stora delar av året varit kort om personal. Omsättningen är 14 030 tkr.  

Balanserat kapital och dess utveckling 2015-2017 – totalt och 
per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet under perioden ökat med 361 tkr, från 75 033 tkr till 75 394 tkr. 

Se tabell 4. Att förändringen av det balanserade kapitalet inte stämmer överens med årets resultat 

på 346 tkr beror på att vid Umevatoriets ekonomiska flytt flyttades också det negativa balanserade 

kapital på 16 tkr som låg där. 

 

Tabell 4: Balanserat kapital 2015-2017: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2015 2016 2017 

VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    

10 Grundutbildningens stödverksam 308 213 333 

11 Grundutbildning med anslag 20 724 24 324 25 139 

12 Grundutbildning med bidrag 10 364 9 689 9 052 

13 Uppdragsutbildning 1 949 2 115 5 033 

Totalt 33 344 36 341 39 558 

VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    

20 Forskn, forskarutb stödv-het 299 39 -287 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 36 622 35 672 32 086 

22 Bidragsforskning 42 61 61 

Totalt 36 963 35 772 31 860 

VG 7 Övrigt    

90 Univ gemensam stödverksamhet 2 246 -83 210 

91 Universitetsgemensamt ö budget 881 3 003 3 766 

Totalt 3 128 2 920 3 976 

TOTALT 73 435 75 033 75 394 

 

Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat med 3 217 tkr, 

från 36 341 tkr till 39 558 tkr. 

 

På vh 11 finns ett balanserat kapital på 25 139 tkr. Utav dessa medel är 5 912 tkr vikta för 

lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. Anslaget ska fördelas ut till Institutionen 

för språkstudier men förbrukningen har inte legat i nivå med anslaget och därför har ett balanserat 

kapital ackumulerats. Från och med 2017 har anslaget fördelats ut i sin helhet till institutionen.  

 

På vh 12 har det balanserade kapitalet minskat med 637 tkr. Det motsvara kostnaderna under året 

för i budgeten beslutade avsättningar från myndighetskapitalet. 

 

På vh 13 har kapitalet ökat med 2 918 tkr och beror nästan uteslutande på att antal deltagare som 

genomförde utbildningen inom ramen för Snabbspåret blev avsevärt högre än budgeterat. 

Arbetsförmedlingen har samlat in information om uppdragets verkliga kostnader och hur många 



 

 

deltagare som minst behöves för att få Snabbspårets verksamhet att gå ihop. Detta antagligen för 

ersättningen ska överensstämma bättre med kostnaderna för verksamheten.  

 

Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion 

är 31 860 tkr vilket är en minskning med 3 862 tkr från föregående år . Minskningen är enligt plan. 

Lärarhögskolan gjorde, i samråd med tidigare universitetsledning, en tillfälligt planerad 

ackumulering av myndighetskapital för särskilda forskningssatsningar. Den ena påbörjades år 2016 

och den andra påbörjades 2017. Utfördelningar till institutionerna involverade i 

forskningssatsningarna kommer pågå till 2020 och vid denna tidpunkt beräknas Lärarhögskolans 

myndighetskapital på denna verksamhet ligga under 10 procent av omsättningen. 

 

På verksamhetsgren 7 har det balanserade kapitalet ökat främst på grund av att lönekostnaderna 

blev lägre än väntat, vilket beskrevs i avsnitten ovan. 

 


