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1 Inledning 
Lärarhögskolans budget 2022 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 9 juni 2021 samt 
rektors detaljbeslut i budgeten 2022 daterad 22 juni 2021.  

Budgeten baseras också på ett antal regeringsbeslut som reglerar flertalet av de nationella uppdrag som 
Lärarhögskolan är involverade i. Se avsnitt 1.2 för en sammanställning. 

Budgeten är integrerad med Lärarhögskolans verksamhetsplan. 

Budgeterat resultat för 2022 är -8 171 tkr. 

Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 10 
och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -5 072 
tkr. Grundutbildning med anslag har ett resultat på -3 743 tkr, grundutbildning med bidrag har ett 
budgeterat underskott på -559 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på -770 tkr. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 
forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22) har ett budgeterat resultat på -
2 530 tkr. Resultatet ligger på verksamhet 20 och 21. Budgeterat resultat på bidragsforskningen är 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -568 
tkr. 

1.1 Gemensamma kostnader 
Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Metoden 
för fördelning av gemensamma kostnader har fram till och med år 2021 byggt på fördelning av 
gemensamma kostnader via så kallade fasta belopp. En översyn av metoden har genomförts i syfte att 
öka tydligheten, transparensen och förutsägbarheten. Mot bakgrund av denna översyn fattade rektor 
den 30 mars 2021 beslut om att universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska 
fördelas genom fasta procentsatser. I tabell 1 framgår procentsatserna för respektive verksamhet. 

Verksamhet Fast procentsats 
ugem 

Fast procentsats 
fgem 

Totalt 

Utbildning på grundnivå (vh 10-12) 24,3 6,6 30,9 
Uppdragsutbildning (vh 13) 10,5 2,9 13,41 
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-
23) 

15,8 3,8 19,6 

Universitetsgemensam verksamhet (vh 90,91) 10,3 - 10,3 
Tabell 1: Fasta procentsatser för universitetsgemensamma- och fakultetsgemensamma kostnader år 2022 (%). 
 
De fakultetsgemensamma kostnaderna ska fördelas enligt samma princip. Lärarhögskolans verksamhet 
omfattar universitetets fyra fakulteter som alla har olika procentsatser. Vid beräkningar där hänsyn ska 
tas till fakultetsgemensamma kostnader kommer Lärarhögskolan använda en schablon som beräknats 
som ett vägt genomsnitt baserat på anslagstilldelning inom grundutbildningen respektive forskningen 
år 2019 och år 2020, se tabell 1.  



3 
 

1.2 Nationella uppdrag och mål 
I linje med Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023 - 2024 avsnitt 2.1, redovisas i 
detta avsnitt de nationella mål och uppdrag som helt eller delvis åligger Lärarhögskolan att hantera 
inom ramen för verksamhet och budget. 

Nationella uppdrag  Koppling till budget 2022 

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. 
Regeringsuppdrag, pågår tills vidare.  

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med anslag, se 
avsnitt 2.1 

Vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL. Regeringsuppdrag 
t.o.m. 30 juni 2030. Umeå universitet nationell samordning samt 
tillgodoräknande och studieplanering. Kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Regeringsuppdrag, 
samordningsansvar hos Stockholms universitet, pågår tills vidare. Lokal 
samordning med bl.a. studieplanering och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Flexibla vägar in i läraryrket, FVI. Regeringsuppdraget fortsätter 
under 2022, oklart hur länge. Umeå universitet nationella samordnare. 
Utveckling av valideringsmetoder, spridning av kunskaperna, 
kursutveckling och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Kulturskolekliv. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 
Kursutveckling och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL. Regeringsuppdrag t.o.m 
2026. Utveckling av arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en 
varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag se 
avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, 
Övningsskoleprojektet. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det 
förlängts. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarutbildningen, YRK. Universitets- och högskolerådet, UHR, 
har samordningsansvar. Pågår tills vidare. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för 
personer med forskarexamen, KPU-forsk. Regeringsuppdrag till 
och med 2026. Umeå universitet är nationella samordnare. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med anslag och 
bidrag, se avsnitt 2.2 

Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning. 
Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med kort KPU. Pågår 2022 - 2027, oklart om 
och hur mycket medel som eventuellt kommer till Umeå universitet. 

Hanteras inom ramen för 
grundutbildning med bidrag, se 
avsnitt 2.2 

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket. Kursgivning. 
Hanteras inom ramen för 
uppdragsutbildning, se avsnitt 
2.3 

Uppdrag praktiknära forskning. Regeringsuppdrag, pågår t.o.m. 
2024 som en övergång till permanent verksamhet. 

Hanteras inom ramen för 
bidragsforskning, se avsnitt 3.2 

Tabell 2: Nationella uppdrag 2022. 

  



4 
 

2 Grundutbildning 
2.1 Grundutbildning med anslag 
Grundutbildningsanslaget är 174 433 tkr (172 460 tkr under 2021). 

Tabell 3 visar hur anslaget kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras posterna. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 

Intäkter 174 433 172 460 172 683 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -152 237 -124 884 -121 378 
Från rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan, 
NyA-systemet, ers t samfak o humfak f praktikkurser, 
UPL, Curiosum samt ceremoni för meriterade lärare 

-3 542 -3 533 -3 533 

VFU-avsättningar: ersättning till kommuner och 
studenter, inklusive praktikplatser för SYV-studenter, 
kompetensutveckling handledarna, reseersättning till 
universitetslärare och administration   

-7 092 -8 284 -6 729 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser -900 -750 -150 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet -1 000 -909 -937 
Samordning ämnet samhällskunskap -84 -83 -83 
Samverkanslektorat arbete med examensarbete och 
kurser på avancerad nivå -36 -350 -212 

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -130 -130 
Ersättning studentkåren, UMPE -651 -647 -638 

Logopeder -1 885 -1 500 -1 100 

Internationalisering i grundutbildningen -500 -500 -200 
Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   - -25 069 -25 069 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -2 111 -2 005 -1 825 
Övrigt t ex avskrivningar och lokaler decentraliserad 
utbildning -240 -590 -3 556 

Beräknad återbetalning -4 025 -3 226 -8 854 

Totala kostnader -174 433 -172 460 -167 282 

Resultat 0 0 5 401 

Tabell 3: Fördelningen av grundutbildningsanslaget (tkr). 

Budgeterat antal helårsstudenter (HST) och kursersättning till institutionerna  
Budgeterat antal helårsstudenter för år 2022 är 2 150 st (HST-prognos 2 för 2021 är 2 100 st). 
Utgångspunkten för budgeterade helårsstudenter är information från studieplaneringsverktyget, 
planeringstal för nyantagna studenter vårterminen och höstterminen 2022 samt äskande från 
institutionerna om fristående kurser. I 2022-års budget är beräkningarna gjorda utifrån att 70 procent 
av de äskade fristående kurserna blir av. Neddragningar har också gjorts för förväntade avhopp från 
utbildningarna. 

Antalet helårsstudenter fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 4. Hur fördelningen 
ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 
institutionerna genomför inom Lärarhögskolans ram. 
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Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
ersättning 

(kr) 

HPR-
ersättning 

(kr) 

Förändring 
från 2021 

(kr) 

Förändring 
från 2021 

(%) 

Fördelning till 
institutionerna 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 416 360 33 473 21 812 11 077 25 21 775 
Sam 506 428 33 473 21 812 11 077 25 26 283 
Natur 262 216 51 311 41 327 13 199 17 22 366 
Teknik 71 58 51 311 41 327 13 199 17 6 048 
Vård 45 38 54 551 45 123 14 182 17 4 171 
VFU 218 187 34 969 33 927 12 085 21 13 965 

Undervisning 503 433 40 714 42 651 17 346 26 38 932 

Övrigt 37 32 41 208 31 969 10 444 17 2 540 

Idrott 49 42 105 940 46 821 33 704 28 7 172 

Design 32 27 145 402 84 607 48 051 26 6 930 

Musik 10 10 125 442 75 749 29 059 17 2 039 

Totalt 2 150 1 830     152 237 
Tabell 4: Antal helårsstudenter fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per helårsstudent och helårsprestation till 
institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Ersättningen till institutionerna är en bruttoersättning och inkluderar ersättning för direkta kostnader 
och indirekta kostnader på alla tre nivåer, institutions-, fakultets-, och universitetsgemensamma 
kostnader. 

Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan 
institutionerna. En uppdaterad och mer detaljerad budget görs till varje institution och fakultet som är 
engagerad i Lärarutbildningarna och förmedlas i slutet av oktober varje år. 

Rektors detaljbeslut 
Kostnaderna för poster som framgår från rektors detaljbudget, förutom kostnaden för NyA-systemet, 
fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan fakulteterna/Lärarhögskolan för år 2022. 
Lärarhögskolans andel är 10,9 procent (10,9 % 2021). Bidraget till Idrottshögskolan, kostnad för 
praktikkurser, språkstöd, UPL, Curiosum samt ceremoni för meriterade lärare är 1 969 tkr (1 935 tkr 
2021). 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 573 tkr (1 598 tkr för 2021). 
Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 
höstterminen 2021.  

För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2022 Umeå universitet, 
Dnr: FS 1.3.2-1391-21. 

Verksamhetsförlagdutbildning, VFU 
Ersättningen till kommunerna för år 2022 är 880 kr per vecka (870 kr per vecka för 2021). Budgeterad 
kostnad för ersättningen är 5 407 tkr och inkluderar ersättning till kommunerna och andra 
verksamheter för att de tar emot studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 300 tkr för ersättning till studenternas resor och logi. 

Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd ersättning till verksamhetsförlagd 
utbildning har det sedan år 2017 avsatts medel att användas till att ersätta resor för handledare inom 
kompletterande pedagogisk utbildning på distans. I mars 2021 beslutade Lärarhögskolans 
föreståndare att riktlinjerna för denna ersättning skulle permanentas och utökas till att gälla alla 
utbildningar som går på distans och där den studerande ska ha möjlighet att göra sin VFU nära 
hemorten samt övriga av Lärarhögskolans utbildningar där student i normalfallet ska göra sin VFU 
inom avtalsområdet, se FS 1.1-707-21. Föreståndarens beslut gäller under förutsättning att medel 
avsätts i budgeten. För år 2022 avsätts 220 tkr för detta ändamål (220 tkr 2021). 

För kompetensutveckling till examinatorerna inom VFU avsätts 125 tkr (125 tkr 2022) 



6 
 

Lönemedel för 1,3 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning, 902 tkr (738 tkr 2021) 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 255 tkr (251 tkr 2021). 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med strategiska VFU-frågor, 182 tkr (71 tkr 2021). 

Kostnadsposten reduceras med 300 tkr. Detta är en ersättning som Lärarhögskolan, från och med 2019, 
erhåller från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) för arbetet med att placera studie- 
och yrkesvägledarstudenter på praktik. Skälet till ersättningen är att HST- och HPR-ersättningen för 
dessa studenter i sin helhet betalas ut till TUV, men bland annat arbetet med placeringar utförs av 
Lärarhögskolans kansli. 

Total avsättning för denna post är 7 092 tkr (8 284 tkr för 2021). 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser 
I samband med utlandsförlagda studier i engelska, franska, spanska och tyska ingående i språkkurser 
på något av lärarprogrammen stöds kostnader i normalfallet upp till 2 000 tkr. Med anledning av bland 
annat covid 19 har denna avsättning dragits ner till 900 tkr. Förankring har gjorts med Institutionen för 
språkstudier. 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet 
Under år 2022 avsätts maximalt 1 000 tkr (för 2021, 909 tkr) för att stödja praktiskt estetiska kurser, 
inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser ska enligt budgetpropositionen 2021/22:1, utgiftsområde 
16, avsnitt 6.6 klassificeras som utbildningsområde övrigt. Lärarhögskolan har valt att kompensera för 
skillnaden mellan ersättningsnivån för utbildningsområdet övrigt och idrott respektive design. Detta är 
ett beslut som kommer att tas årligen och summan regleras efter den preliminära slutavräkningen i 
december varje år. 

Samordning av ämnet samhällskunskap 
Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen 
som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2022 beräknas detta motsvara 84 tkr. 

Pedagogiskt pris och examensceremoni 
För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för ett 
pedagogiskt pris som delas ut årligen. 

Studentkår 
Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med 
213 kr per helårsstudent för studentombud och utbildningsbevakning samt med ersättning för lokalhyra 
och städning. Total avsättning för år 2022 är 651 tkr (647 tkr för 2021). 

Logopeder 
Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på förskollärar- och lärarprogrammen samt studie- och 
yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns 
placerade vid Institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och indirekta kostnader på 
alla tre nivåer. För 2022 är det avsatt 1 885 tkr (1 500 tkr för 2021).  

Internationalisering 
För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2022 avsätts 150 tkr som riktar 
sig till anställda, 175 tkr avsätts för internationaliseringsresor, 150 tkr avsätts för 12 bidrag á 12 500 
kronor för studier vid prioriterade partneruniversitet och 25 tkr avsätts till övriga kostnader. 

Särskilt åtagande 
Umeå universitet har ett regeringsuppdrag att fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av 
ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2021 avsattes 4 453 tkr och 2022 förväntas minst 
4 500 tkr att avsättas för detta, vilket är en uppräkning med pris- och löneomräkningsindex med 1, 06 
procent. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier. 
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2.2 Grundutbildning med bidrag 
De regeringsuppdrag som Lärarhögskolan har att hantera under 2022 är: VAL - vidareutbildning av 
obehöriga lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning, FVI - uppdrag om att skapa fler vägar in i 
läraryrket, Kulturskolekliv, AIL – arbetsintegrerad lärarutbildning, försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor, YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarprogrammet, KPU-forsk - uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för 
personer med forskarexamen, validering inom kompletterande pedagogisk utbildning samt 
försöksverksamhet med kort KPU. 

VAL-uppdraget kan delas upp i två delar, den första hanterar kostnader för det nationella 
samordningsansvaret som ligger på Umeå universitet och Lärarhögskolan. Tilldelningen för detta 
uppdrag förväntas bli 2 486 tkr (2 443 tkr för 2020). I tabell 5 redovisas förväntade intäkter för 
utbildningsuppdraget. Budgeterat antal helårsstudenter är 125 (99 för 2021). För en mer detaljerad 
redogörelse för uppdragets budget hänvisas till FS 1.6.2-705-21, Vidareutbildning av lärare (VAL II) – 
Redogörelse för genomförd verksamhet vårterminen 2021. 

Den budgeterade intäkten för ULV-uppdraget är 3 890 tkr (prognos för 2021 är 3 000 tkr), se tabell 
5. Anledningen till ökningen av uppdraget är dels att ytterligare fler snabbspårsdeltagare har hunnit bli 
klara med sina studier i svenska, dels att förordningen som styr behörighetskraven har ändrats. 
Budgeterat antal helårsstudenter inom ULV är 32 (prognos för 2021 är 30 helårsstudenter). 

Umeå universitet och där Lärarhögskolan är nationella samordnare för regeringsuppdraget Fler vägar 
in i läraryrket. Uppdragets första del kommer slutrapporteras under februari 2022. I 
budgetpropositionen 2021/22:1 aviseras en förlängning, men på en lägre nivå än 2021.  

Budgeterade intäkter för år 2022 är 2 200 tkr och inkluderar medel för samordningsansvaret på 800 
tkr. Detta är en uppskattning utifrån uppgifter i budgetpropositionen 2021/22:1. En del av uppdraget 
omfattar kursgivning och för detta erhålls, precis som inom VAL och ULV ersättning inom uppdraget. 
Antalet uppskattade helårsstudenter för år 2022 är 21. För en redogörelse för uppdragets budget och 
verksamhet hänvisas till FS 2.9-1129-20, Projektplan Umeå universitet, Regeringsuppdraget Fler 
vägar in i läraryrket 2018 - 2022, med aktivitetsplan och budget för 2021 samt FS 1.6.2-480-21, 
Delredovisning av uppdraget Fler vägar in i läraryrket (U2018/03202/UH). 

De budgeterade intäkterna för Kulturskoleklivet är 4 891 tkr, vilket är en uppräkning med pris och 
löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. Dessa medel betalas ut till Institutionen för estetiska 
ämnen via internfakturering och efter förbrukning. Budgeterat antal helårsstudenter är 20. 

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget  
2022 

VAL –  
vidareutbildning av lärare 

7 352 7 815 9 187 9 850 13 421 14 608 

ULV –  
vidareutbildning av utländska lärare 

828 845 900 2 185 3 000 3 890 

FVI –  
fler vägar in i läraryrket 

 3 000 3 000 719 719 2 200 

Kulturskoleklivet  4 500 4 553 4 640 4 840 4 891 
Tabell 5: Budgeterade intäkter inom VAL, ULV, FVI och Kulturskoleklivet, uppdrag med kursgivning (tkr). 
 
Budgeterade intäkter för regeringsuppdraget att utveckla en arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL, är 
3 084 tkr, vilket är en uppräkning med pris och löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. 
 
Regeringsuppdraget med försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor 
förväntas fortsätta även under år 2022 och budgeterad intäkt är 3 360 tkr, vilket är en uppräkning med 
pris och löneomräkningsindex av erhållen intäkt år 2021. 

YRK-uppdraget förväntas ligga på samma nivå som 2020 och budgeterad intäkt är 700 tkr. 

Umeå universitet är nationella samordnare för kompletterande pedagogisk utbildning för 
forskarutbildade. Uppdraget har blivit förlängt och kommer pågå till och med år 2026. Uppdraget 



8 
 

omfattar att administrera det utbildningsbidrag som studenter som läser på utbildningen erhåller. 
Umeå universitet har budgeterat med 26 studenter på utbildningen som startar vårterminen 2022. 

I budgetpropositionen 2021/22:1 Utgiftsområde 16 framgår att det avsätts medel för en 
försöksverksamhet med kort KPU. Totalt avsätts 27 000 tkr till 150 platser. Om och hur mycket 
som kommer ligga på Umeå universitet är oklart tills regleringsbrevet kommer i december. 

Medel avsätts även i år till uppdraget som omfattar arbete med validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning. Så som uppdraget är formulerat i regleringsbrevet, det vill säga att medel 
kan användas för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella kompetens, kan Lärarhögskolan 
inte använda medlen eftersom det inte finns denna typ av sökande. Problematiken har lyfts med 
Planeringsenheten som tagit frågan vidare till utbildningsdepartementet och problematiken har också 
påtalats i Umeå universitets årsredovisning 2020. 

I tabell 6 redovisas den sammantagna budgeten för ovanstående uppdrag. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 
Intäkter 35 514 28 427 31 096 
Kostnader    
Lön -6 967 -6 599 -6 391 
Drift -10 742 -9 799 - 13 384 
Utfördelning till 
institutioner, utb.uppdrag 

-11 100 -9 765 -10 740 

Gemensamma kostnader -2 593 -2 056 -2 278 
Summa kostnader -31 432 28 219 32 793 
Periodisering/Resultat 4 082 207 -1 196 

Tabell 6: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12 (tkr). 

2.3 Uppdragsutbildning 
Inom Lärarlyftet är det under 2022 budgeterat för tre kurser under vårterminen och två kända under 
höstterminen samt kurser motsvarande 1 200 tkr som Skolverket kommer be om offert på. 
Kursintäkterna förväntas bli 4 850 tkr och Lärarhögskolan fördelar ut 94 procent av denna intäkt till 
kursgivande institutioner. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 
Intäkter 4 850 3 586 3 586 
Periodisering -76 -40 -43 
Kostnader    
Lön -773 -921 -920 
Drift -25 -10 -57 
Utfördelning till 
institutioner 

-4 559 -3 371 -3 371 

Gemensamma 
kostnader 

-188 -183 -181 

Summa kostnader -5 545 -4 485 -4 572 
Resultat -771 -939 -986 

Tabell 7: Budget uppdragsutbildning, vh 13 (tkr). 
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3 Forskning 
3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag 
Forskningsanslaget är 52 565 tkr (50 625 tkr för 2021) 

I tabell 8 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under 2022. Informationen är hämtad 
från Lärarhögskolans arbete med en ny långsiktig forskningsplan som ska sträcka sig fram till 2030, 
vilken ska beslutas i december 2021. Budget för 2022 är väl förankrad i Lärarhögskolans 
verksamhetsplan och har beretts i nära samverkan med Forskningskommittén. I bilaga 2 framgår 
utfördelningen per fakultet och institution.  

 Budget 
2022 

Budget 
2021 

Prognos  
2021 

Intäkter 52 565 51 524 51 524 

Kostnader    

Forskningstid -10 490 -8 450 -8 660 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -5 562 -5 562 -5 562 

Doktorandanställningar inom bristområden, 2018 -4 040 -4 040 -4 040 

Samfinansierade doktorander, antagna 2020 -7 172 -7 172 -7 172 

Samfinansierade doktorander, antagna 2022 -3 427   

Forskarskolan -1 730 -2 425 -1 567 

Riktade satsningar mot institutioner 2018 - 21 - -4 336 -4 336 

Riktade satsningar mot institutioner 2022 - 25 -6 265   

Praktiknära forskning, ULF från 2021 -4 260 -1 826 -2 236 

Praktiknära forskning, 2022 - 24 -1 614   

Forsknings- och utvecklingsuppdrag - -400 -218 

Professorsresurs -1 653 -2 601 -2 397 

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år -14 -55 -53 

Planeringsbidrag -300 -250 -250 

Internationalisering -650 -650 -162 
Tidskrifter: Education Inquiry och Utbildning och 
demokrati -535 -535 -535 

Svensk nationell datatjänst (SND) -200 -200 -200 
Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader -360 -349 -278 

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 
för senare fördelning -6 823 -7 451 -7 451 

Summa kostnader -55 095 -46 302 -45 117 

Resultat -2 530 5 221 6 407 

Tabell 8: Forskningsbudgeten, vh 21 (tkr). 

 

För den sökbara forskningstiden är det avsatt 10 490 tkr. Utav dessa avser 3 200 tkr anslag beviljade 
2020 – 2022, 3 690 tkr anslag beviljade 2021 - 2023 och de resterande 3 600 tkr till anslag som kommer 
beviljas för 2022 - 2024. Det är avsatt medel för 6 treåriga anslag om 1 200 tkr vardera samt 4 tvååriga 
om 600 tkr vardera till nydisputerade forskare. 

Höstterminen 2022 kommer nya doktorander antas inom ramen för forskarskolan. I budgeten är det 
avsatt medel för 17 halvtidsfinansierade doktorander. Precis som vid de två tidigare 
antagningsomgångarna kommer utbetalningarna göras under fem år istället för, som tidigare, fyra år. 
Till driften för forskarskolan avsätts 1 730 tkr. Här ingår lönekostnad för föreståndare, två biträdande 
föreståndare, en koordinator samt en kommunikatör. Tillsammans motsvarar arbetstiden 110 procent. 
Här ingår också kostnader för internat, kursgivning, gästföreläsare med mera.  
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I februari 2021 fattade Lärarhögskolans styrelse beslut om medelsfördelning till riktade 
forskningssatsningar till institutioner. Satsningen pågår år 2022 till år 2025. 

För att medfinansiera regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF) 
avsattes ursprungligen under år 2020 och år 2021 totalt 12 000 tkr, varav 5 220 tkr under 2020 och 
6 780 tkr under 2021. Avsättningen för år 2021 är mindre än vad som ursprungligen var planerat och 
uppgår till 2 236 tkr. De resterande 4 260 tkr utav de totala 12 000 tkr från forskningsbudgeten kommer 
förbrukas under 2022. 

Regeringsuppdraget om praktiknära forskning fortsätter under en övergångsperiod 2022 - 2024, 
medfinansieringen under 2022 för uppdraget är 1 614 tkr, se avsnitt 3.2. 

Medel avsätts till professorsresurs inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt inom 
naturvetenskapernas didaktik. 

Från och med 2022 kommer Lärarhögskolan att fördela ut ersättning för universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader direkt till institutionerna istället för att som tidigare fördela dessa via 
fakulteterna. Beloppet som kommer fördelas ut är 6 823 tkr. En detaljerad information till 
institutionerna om fördelningen skickas ut i samband med att informationen om fördelningen av 
Lärarhögskolans övriga resurser skickas ut. Satsningarna som berörs av beslutet är: forskningstid, 
samfinansierade doktorander 2018 och 2020, professorsresursen och riktade satsningar 2022 – 25. I 
övriga satsningar är redan ersättningen inkluderad. 

3.2 Bidragsforskning 
Regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning förlängs till år 2024 som en 
övergång till permanent verksamhet. Tilldelning av medel förväntas bli som 2021 med uppräkning för 
pris- och löneomräkningsindex på 1,06 procent, 42 536 tkr.  Fördelningen mellan Umeå universitet och 
de övriga tre universitet som samordnar uppdraget, Uppsala-, Göteborgs- och Karlstads universitet, 
kommer göras som under försöksperioden 2017 - 2021. Medel tilldelas utifrån antalet nod-lärosäten 
som knyts till respektive universitet. Utifrån denna fördelningsnyckel tilldelas Umeå universitet 10 371 
tkr och utav dessa medel vidareförmedlas 8 071 tkr till Umeå-nodens lärosäten, Högskolan Dalarna, 
Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Intäkter 
som stannar på Umeå universitet är 2 300 tkr. Utav dessa ska 687 tkr användas till samordning. Medel 
avsätts också från Lärarhögskolans forskningsanslag till den praktiknära forskningen, under 2022 är 
det 1 614 tkr som avsätts, se tabell 8. 
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4 Universitetsgemensam verksamhet 
Lärarhögskolan har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla 
och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid 
Umeå universitetet. Vid Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och 
utbildningsadministration, ekonomi och kommunikation. Lärarhögskolan har dessutom speciella 
stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering 
av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Ovanstående verksamhet finansieras med 
universitetsgemensamma medel. 

Den preliminära intäkten är 14 956 tkr (14 799 tkr för 2021), en uppräkning av intäkten år 2021 med 
index på 1,06 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 9. 

 Budget 2022 Budget 2021 Prognos 2021 

Intäkter 14 956 14 799 14 855 
Avsättningar    
Styrelsen -169 -147 -177 
Ledningen  -2 575 -2 457 -2 360 
Programråden -1 558 -1 443 -1 382 
Forskningskommittén -138 -124 -123 
Kansliet -10 218 -11 435 -10 652 
Igem (2022 5,26%) -716 -862 -862 
Totala avsättningar -15 524 -16 468 -15 556 
Resultat -568 -1 673 -701 

Tabell 9: Lärarhögskolans kanslibudget (tkr). 

I avsättningarna till styrelsen ingår ekonomisk ersättning i form av arvode till de externa ledamöterna 
enligt Regler för arvoden och ersättningar vid universitetet styrelser, kommittéer, råd och nämnder, 
FS 1.1-1892-17. Här ingår också kostnader för den ekonomiska ersättning som utgår till de interna 
ledamöternas institution för avsatt arbetstid. 

I ledningens avsättning ingår, förutom lön till Lärarhögskolans föreståndare och de två biträdande 
föreståndarna också ett bidrag för konferensresor och material att nyttjas till den egna forskningen och 
kompetensutvecklingen under uppdragsperioden på 40 tkr för en heltidstjänst. 

Medel avsatta till de 6 programråden samt forskningskommittén ska täcka lönekostnader för rådens och 
kommitténs ordförande. I rådens budget ingår 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och 
nätverksträffar. I programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika 
programråden har träffar med studenterna. Till ämneslärarrådet och KPU är det avsatt 30 tkr. Medel 
till råden är även avsatta från myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. För att stärka upp programråden 
utökades år 2019 rådsordförandenas tid till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd 
förutom ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 50 procent av en heltid samt för 
grundlärarrådet där det avsätts medel för 30 procent av en heltid. För forskningskommitténs 
ordförande är det avsatt medel för 10 procent av en heltid. 

Avsatta medel för Lärarhögskolans kansli går främst till löner och lokalkostnader. Utöver detta ingår 
kostnader för kompetensutveckling, diverse resor som är kopplade till kansliets verksamhet och andra 
allmänna kostnader kopplade till den dagliga verksamheten. Sedan år 2017 ingår även kostnaden för 
förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på cirka 300 tkr. Det är avsatt 150 tkr 
marknadsföring. Detta är hälften av marknadsföringsbudgeten och den resterande belastar 
myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet.  

Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan. För detta erhålls ur universitetsgemensamma 
medel 419 tkr under år 2022 (415 tkr för 2021). Arbetet genomförs tillsammans med samtliga fakulteter 
och de fakturerar Lärarhögskolan överenskomna kostnader.  
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5 Myndighetskapital 
5.1 Utveckling av Lärarhögskolans myndighetskapital 
Myndighetskapitalet förväntas ligga på samma nivå under perioden 2020-12-31 till 2022-12-31. 

Verksamhet Myndighetskapital 
2022-12-31, budget 

Myndighetskapital 
2021-12-31, prognos 

Myndighetskapital 
2020-12-31, utfall 

Grundutbildning med anslag 32 797 36 540 32 540 
Grundutbildning med bidrag 4 804 5 363 5 864 
Uppdragsutbildning 6 254 7 024 8 010 
Grundutbildning, totalt 43 855 48 927 46 414 
Forskning med anslag 10 241 12 771 6 362 
Bidragsforskning 0 0 0 
Forskning, totalt 10 241 12 771 6 362 
Universitetsgemensamt 2 189 2 757 3 618 
Totalt 56 284 64 455 56 394 

Tabell 10: Budgeterat myndighetskapital, 2022-12-31, prognos myndighetskapital 2021-12-31 och utfall myndighetskapital 
2020-12-31 (tkr). 
Universitetsstyrelsens beslutade mål är att tillgängliga resurser årligen ska nyttjas. Lärarhögskolan har 
de senaste tre åren redovisat underskott, 2018 var resultatet -15 980 tkr och 2019 var det -8 760 tkr och 
2020 var resultatet – 2 059 tkr. Prognosen för 2021 går mot ett positivt resultat och budgeten för 2022 
visar på förväntat underskott. 

För 2022 är Umu: s mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga i intervallet 9 - 15 procent av årets 
kostnader. Underskottet 2020 innebär att Lärarhögskolans myndighetskapital minskade till 56 394 tkr. 
Detta motsvarar 24 procent av kostnaderna 2020 och överstiger Umu: s målsättning. 
Myndighetskapitalets storlek i förhållande till kostnaderna skiljer sig åt mellan verksamhetsgrenarna. 
På grundutbildningsverksamheten är förhållandet 28 procent, för forskningen 12 procent och för den 
universitetsgemensamma verksamheten är det 22 procent. 

För att hamna på en godtagbar nivå på grundutbildningsverksamheten beslutade Lärarhögskolans 
styrelse i december 2020 om en plan för förbrukning av myndighetskapitalet. Myndighetskapitalet på 
forskningsverksamheten ligger inom Umu: s mål. En tillfällig ökning av kapitalet förväntas 2021. Enligt 
den långsiktiga forskningsplanen kommer detta kapital minska igen under 2022 då bland annat 
utfördelning av medel till de nya riktade satsningarna mot institutionerna påbörjas. 
Myndighetskapitalet på den universitetsgemensamma verksamheten har minskat med 2 
procentenheter sedan i fjol och ligger på 22 procent. Efter 2021 kommer detta myndighetskapital ligga 
inom ramen för Umu: s mål. 

5.2 Konsekvenser för Lärarhögskolan av rektorsbeslut om 
ekonomiska åtgärder 
Mot bakgrund av Umu: s växande myndighetskapital beslutade rektor om ekonomiska åtgärder som 
träder i kraft om en verksamhetsgren visar ett positivt resultat i kombination med ett myndighetskapital 
överstigande 10 procent av årets kostnader på verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet och 25 procent för Forskning och utbildning på 
forskarnivå. Det är 10 procent av det positiva resultatet som kommer att dras in. 

Lärarhögskolans budget för 2022 visar negativt resultat på alla verksamheter och kommer alltså inte att 
beröras av ovanstående åtgärder.   
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5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet 
Från tabell 11 och 12 framgår avsättningarna från myndighetskapitalet. Totalt från verksamhet 11 avsätts 
3 743 tkr och från verksamhet 12 avsätts 560 tkr. 

 Avsättning 
Aktiviteter inom ramen för planen för myndighetskapitalet  
VFU-frågor; VFU-placering och längd 300 
Språkhantering och skrivande 1 000 
Övrigt  
Anslaget till lärarutbildning i minoritetsspråk 2 443 
Totalt 3 743 

Tabell 11: Avsättningar från myndighetskapitalet, vh 11, 2022 (tkr). 

Planen för myndighetskapitalet omfattar fyra områden: Kompetensförstärkning, VFU-frågor, 
sommarkurser samt språkhantrering och skrivande. Under 2022 avsätts medel för arbetet med VFU-
placeringar och deras längd samt för språkhantering och skrivande. 

Under 2022 kommer 2 443 tkr att fördelas ut till Institutionen för språkstudier i enlighet med den plan 
för förbrukning av det myndighetskapital som ligger på Lärarhögskolan och som avser det nationella 
uppdraget att utveckla lärarutbildning i meänkieli och samiska. 

 Avsättning 
Satsningar kopplade till VP  
Klassföreståndarprojektet 50 
Programråden  
Till alla programråd 210 
Övrigt  
Kollegial granskning av Studie- och yrkesvägledarprogrammet, ht22 50 
Aktiviteter för alla inblandade i Lärarhögskolans Umu-verksamhet 100 
Marknadsföring 150 
Totalt 560 

Tabell 12: Avsättningar från myndighetskapitalet, vh 12, 2022 (tkr). 

Under 2022 kommer Lärarhögskolan fortsätta finansiera ett projekt som drivs tillsammans med 
Studentcentrum, klassföreståndarprojektet.  

För 2022 kommer varje programråd beviljas 30 tkr till utvecklingsprojekt eller annan verksamhet som 
de bedömer befrämjar deras arbete. Rådet för ämneslärarprogrammet och KPU beviljas 60 tkr med 
anledning av programmens komplexitet och storlek. 

Enligt Umu: s kvalitetssystem ska kollegiala granskningar av ett utbildningsprogram utföras vart 6: e 
år. För Lärarhögskolan innebär det i princip en utbildning per år som ska granskas och Lärarhögskolan 
avsätter vanligtvis 100 tkr för detta arbete. Under 2022 kommer granskningen inte komma igång förrän 
på höstterminen och därför avsätts endast 50 tkr. 

För att stärka samhörigheten mellan alla anställda på Umeå universitet som arbetar med 
Lärarutbildning planeras det för att årligen ha minst en dag om året med gemensamma aktiviteter. För 
detta ändamål avsätts 100 tkr. 

Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet och 
hälften av medel ur kanslibudgeten.  
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6 Ekonomisk plan 2023 - 2024 

6.1 Grundutbildning, 2023 - 2024 
Ett arbete har inletts med att utveckla en distansanpassad variant av förskollärarprogrammet med start 
vårterminen 2023 och förhoppningen är att denna ska locka nya studerandegrupper till utbildningen. 

För att möta den stora efterfrågan på yrkeslärare kommer Lärarhögskolan från vårterminen 2023 
erbjuda både vår- och höstintag på utbildningen. 

Inom regeringsuppdraget att utveckla arbetsintegrerad lärarutbildning är planen att starta 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem höstterminen 2022 och planeringstalet har höjts 
med 25 platser vilket kommer få helårseffekt på antalet helårsstudenter 2023. 

Antal studenter inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, har ökat och Lärarhögskolan når 
regeringens mål för utbyggnaden. Under perioden 2023 – 2024 förväntas nivån upprätthållas. 
Planeringstalet på 50/100 procents varianten höjdes från 80 platser till 110 inför höstterminen 2021 
och planen är att dessa högre planeringstal ska ligga fast. Söktrycket är också bra. Vårterminen 2022 
startar åter KPU för personer med forskarexamen och Lärarhögskolan har 26 platser under perioden 
2022 – 2026. 

 
Figur 1: Utveckling av antalet helårsstudenter och helårsprestationer, utfall 2011 – 2020, prognoser 2021 – 2024. 

Lärarhögskolan har sedan 2014 en positiv utveckling av utfallet av antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer. För 2022 förväntas en ökning på 50 helårsstudenter jämfört med prognosen för 
2021. Under perioden 2023 - 2024 förväntas i dagsläget en ytterligare ökning med totalt 50 
helårsstudenter. Detta är en rimlig förväntan mot bakgrund av de tidigare nämnda planerna på att 
erbjuda förskollärarprogrammet på distans, vårintag på yrkeslärarprogrammet, ytterligare en variant 
av arbetsintegrerad lärarutbildning samt att kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen kommer ha intag under 2022 – 2026.  

Hoppet är också att den lärarbrist som under en lång tid har funnits på de program där Lärarhögskolan 
har många sökande studenter ska ha förbättrats. Lärarhögskolan arbetar med detta bland annat genom 
att i dialog med berörda institutioner se hur Lärarhögskolan kan bistå med finansiering av lärarresurser 
inom dessa utbildningar. Detta arbete och denna finansiering ligger som en del av arbetet med planen 
för myndighetskapitalet. Sedan tidigare har också speciella satsningar på doktorander inom bristämnen 
gjorts och dessa kommer under denna period ha slutfört sina doktorandstudier. 
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Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för år 2023 och år 2024 är 178 582 tkr respektive 179 894 
tkr. I antal helårsstudenter innebär detta att Lärarhögskolan under perioden ska komma upp i drygt 
2 200 helårsstudenter för att nyttja hela ramen. 

6.2 Forskning, 2023 - 2024 
En ny långsiktig forskningsplan gäller från och med år 2022 och den sträcker sig fram till och med 2030. 
Vid planering av omfattningen på forskningssatsningarna är ambitionen att myndighetskapitalet ska 
ligga på en nivå som stämmer överens med rektors beslut om ekonomiska åtgärder gällande nivån på 
myndighetskapitalet. 

Forskningsplanen omfattar satsningar på forskarskolan, inklusive samfinansiering av doktorander, 
forskningstid i tjänst, riktade satsningar mot institutioner, praktiknära forskning samt karriärtjänster. 
Den sistnämnd är en ny satsning från 2023. 

Hösten 2022 antas nya doktorander och det finns avsatt medel för 17 utrymmen som får helårseffekt i 
budgeten under 2023. Nya doktorander kommer också att antas 2024 och även då 17 utrymmen. 

Avsättningen till forskningstid i tjänst minskar under 2023 då de fyra utrymmena som avsatts till 
nydisputerade ersätts med den nya satsningen på karriärtjänster. 

Riktade satsningar mot institutioner pågår under 2022 – 2025.  

Försöksverksamheten med praktiknära forskning är under denna period inne i en övergångsfas till en 
mer permanent verksamhet från år 2025. 

Satsningen på karriärtjänster är i sin linda. Förslaget är att Lärarhögskolan erbjuder tre helfinansierade 
postdoc-utrymmen för en första provomgång med antagning 2022 och finansiering 2023 – 2024. 
Formerna för utlysning och anställningsförfarande ska diskuteras och förankras med fakulteterna.  

De preliminära anslagen för år 2023 och år 2024 är 53 122 tkr respektive 53 744 tkr. 
Forskningsbudgeten kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplanen där dessa 
preliminära anslag är inräknade. 
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Bilaga 1: sammanställning av preliminär utfördelning av GU-resurser 2022.

 

Bilaga: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2022

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 18 582 tkr 2 374 tkr 20 956 tkr 387 324
1630 Inst för ide- o samhällsstudier 11 818 tkr 1 157 tkr 12 976 tkr 195 165
1640 Inst för kultur- o medievetenskap 3 314 tkr 365 tkr 3 679 tkr 60 51

*) 1650 Estetiska ämnen               19 463 tkr 6 831 tkr 26 294 tkr 262 215

Totalt HUM 53 178 tkr 10 727 tkr 63 905 tkr 903 755

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     26 043 tkr 3 730 tkr 29 773 tkr 402 339
2193 TUV 28 618 tkr 3 242 tkr 31 860 tkr 530 444
2200 Inst för psykologi            3 125 tkr 321 tkr 3 446 tkr 53 45
2220 Sociologi                     188 tkr 27 tkr 215 tkr 4 4
2271 Nationalekonomi               618 tkr 84 tkr 702 tkr 14 12
2272 Statistik                     715 tkr 66 tkr 782 tkr 11 9
2300 Juridiska institutionen       996 tkr 92 tkr 1 088 tkr 15 13
2340 Statsvetenskap                3 589 tkr 430 tkr 4 019 tkr 70 60
2360 Ekonomisk historia            344 tkr 49 tkr 393 tkr 8 7
2500 Geografi 453 tkr 79 tkr 532 tkr 9 8
2650 Inst för kost- och måltidsvetenskap 4 115 tkr 1 321 tkr 5 436 tkr 70 56

Totalt SAM 68 803 tkr 9 442 tkr 78 245 tkr 1 187 996

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                877 tkr 311 tkr 1 188 tkr 9 7
3850 Epidemiologi och global hälsa 373 tkr 132 tkr 505 tkr 4 3

Totalt MED 1 250 tkr 444 tkr 1 693 tkr 12 10

Fakultet Inst kod Institution
Totala 
kursintäkter

Totala 
lokalintäkter

Summa kurs- och 
lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 870 tkr 309 tkr 1 179 tkr 14 12
5160 Inst för Fysiologisk botanik  207 tkr 74 tkr 281 tkr 3 3
5400 Inst för Fysik                256 tkr 94 tkr 350 tkr 4 3
5410 TFE 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 0
5500 Kemiska institutionen         127 tkr 46 tkr 173 tkr 2 2
5700 Inst för datavetenskap        0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 0
5730 Inst för MA och MA statistik 4 152 tkr 1 397 tkr 5 549 tkr 66 56
5740 NMD 18 030 tkr 4 368 tkr 22 399 tkr 276 232

Totalt TEKN 23 642 tkr 6 288 tkr 29 931 tkr 365 307

LH 6000 Lärarhögskolan 1 521 tkr 154 tkr 1 676 tkr 26 22
avser kurser med oklart kursansvar

TOTALT 148 394 tkr 27 056 tkr 175 450 tkr 2 493 2 090

Info om uttag mm:

HST: För antagna vt -21 och tidigare är uppgifterna hämtade ur LHs studieplansverktyg (SP). För antagna ht -21 har vi använt oss av 
prognostal utifrån faktiskt registrerade under ht -21. För antagna vt och ht -22 har vi utgått ifrån planeringstalen. Därutöver gäller 
beslut om fristående kurser (äskade samt beställda). I ovanstående siffror har vi inte reducerat HST och HPR för fristående kurser.
HPR: Vi har tillämpat en genomströmning på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser.

*) Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har vi tagit hänsyn till kurser klassificerade till området musik som överstiger 10 
HST/HPR och som ersätts med kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37 
HST/HPR.
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Bilaga 2: sammanställning av utfördelningen av forskningsresurser 2022

 

Fakultet Instnr Inst Forskningsområde Lön och schablon Lokaler Summa 2022
Hum 1620 Inst för språkstudier Riktade satsningar 2022-2025 452 564 452 564

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 652 000 652 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 1 010 000 1 010 000

1630 Inst för ide- o samhällsstudier Riktade satsningar 2022-2025 712 029 712 029
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 652 000 652 000
Seniorstab 696 106 26 340 722 446

1640 Inst för kultur- o medievetenskap Forskningstid 2020,2021,2022 200 000 200 000
Riktade satsningar 2022-2025 585 901 585 901
Samfinansierade doktorander, 30 % fr ht-18 190 000 190 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 326 000 326 000

1650 Estetiska ämnen               Riktade satsningar 2022-2025 525 629 525 629
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 316 000 316 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 326 000 326 000

Hum summa 7 908 229 26 340 7 934 569
Sam 2180 Pedagogik                     Forskningstid 2020,2021,2022 600 000 600 000

Riktade satsningar 2022-2025 291 465 291 465
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 1 530 000 50 000 1 580 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 260 000 44 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 976 000 34 000 1 010 000

2193 Inst f tillämpad utbildn vetenskap Forskningstid 2020,2021,2022 400 000 400 000
Forskningstid 2021,2022,2023 940 000 940 000
Riktade satsningar 2022-2025 646 663 646 663
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 1 224 000 40 000 1 264 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 260 000 44 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 976 000 34 000 1 010 000

2200 Psykologi Forskningstid 2020,2021,2022 392 544 392 544
Forskningstid 2021,2022,2023 400 000 400 000
Riktade satsningar 2022-2025 659 736 659 736

2340 Statsvetenskap                Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2341 Centrum för skolledarutveckling Riktade satsningar 2022-2025 646 663 646 663
2500 Inst för geografi Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2650 Inst för kost- och måltidsvetenskap Riktade satsningar 2022-2025 556 150 556 150

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2220 Sociologi Forskningstid 2021,2022,2023 300 000 300 000

Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 315 000 11 000 326 000
2400 Inst för socialt arbete Riktade satsningar 2022-2025 349 752 349 752

Sam summa 14 668 974 290 000 14 958 974
TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik Forskningstid 2020,2021,2022 1 607 456 1 607 456

Forskningstid 2021,2022,2023 1 750 000 1 750 000
Riktade satsningar 2015-2018 214 800 214 800
Riktade satsningar 2022-2025 838 899 838 899
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 632 000 632 000
Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-20 1 304 000 1 304 000
Samfinansierade doktorander, 80 % fr ht-18 1 010 000 1 010 000
Seniorstab 689 014 26 340 715 354

TekNat summa 8 046 169 26 340 8 072 509
Med 3850 Epidemiologi och global hälsa Samfinansierade doktorander, 50 % fr ht-18 316 000 316 000
Med summa 316 000 0 316 000

Totalsumma 30 939 373 342 680 31 282 053

Specificering av övriga poster Summa 2022

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för senare fördelning till institutionerna 7 493 281

Universitetsgemensamma kostnader LH 360 000

Tidskrift 535 000

Intern forskarskola 1 730 000

Internationalisering 650 000

Planeringsbidrag 300 000

ULF-projektet 5 874 000

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år 14 392

Svensk nationell datatjänst (SND) 200 000

Forskningstid 2021,2022,2023 300 000
Forskningstid 2022,2023,2024 3 600 000
Samfinansierade doktorander 50 % fr o m ht -22 3 427 156
Totalsumma 24 483 829

Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2022 Enligt forskningsplan - löpande
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