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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter, kostnader och 
resultat 
Avsnittet baseras på Lärarhögskolans resultaträkning för 2020, se tabell 1. Årets resultat är -2 059 
tkr. Det budgeterade resultatet var – 5 040 tkr. Differensen mellan årets resultat och budgeterat 
resultat är 2 981 tkr.  
 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2020 (tkr) 

  

 
Utfall 

 
Budget  

 
Prognos 

 
Avvikelse  

utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     
310 Anslag 13 305 14 810 11 414 -1 506 

320 Bidrag 30 139 23 093 28 867 7 045 

330 Uppdrag 1 487 2 043 
1 44 

3 
-556 

335 Periodiserade externa medel -4 616 1 888 -3 590 -6 503 

340 Försäljningsintäkt -1 319 190 460 -1 509 

380 Finansiella intäkter 0 20 0 -20 

390 Fördelade gem intäkter 14 957 14 945 14 945 12 

Summa 53 952 56 989 53 539 -3 037 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -22 017 -21 269 -21 728 -747 

490 Övriga personalkostnader -329 -301 -351 -28 

510 Lokalkostnader -1 963 -1 690 -1 522 -273 

520 Driftskostnader -27 288 -33 798 -27 527 6 510 

547 Universitetsgem kostnader -4 390 -4 390 -4 390 -1 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 

590 Finansiella kostnader 0 -530 -5 530 

690 Avskrivningar -25 -52 -26 27 

730 Medel för transfereringar 14 834 13 460 16 074 1 373 

770 Transfereringar -14 834 -13 460 -16 074 -1 373 

Summa -56 012 -62 030 -55 549 6 018 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat -2 059 -5 040 -2 010 2 981 

Summa -2 059 -5 040 -2 010 2 981 

 
Differensen mellan utfall och budget på intäktssidan är -1 506 tkr. De främst anledningarna till 
differensen mellan utfall och budget inom de olika intäktsposterna är: 

• regeringens fortsatta satsning inom övningsskoleprojektet där universitetet tilldelades 
ytterligare 3 558 tkr, 

• regeringens satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning där Lärarhögskolan tilldelades 
3 000 för 2020,  

• regeringens satsning på validering av reel kompetens inom kompletterande pedagogisk 
utbildning, 1 174 tkr 

• i ovan nämnda satsningar har verksamheten bara delvis kommit igång under året vilket lett 
till att medlen i hög utsträckning ah periodiserats, det vill säga flyttats över till nästa år. 
Skillnaden på denna budgetpost är 6 503 tkr. 

•   
Ovanstående händelser var inte kända då budgeten beslutades. 
 
Utfallet på årets kostnader är 6 018 tkr lägre än budgeterat utfall. Det är driftskostnaderna som blivit 
lägre och anledningarna är främst covidrelaterade. De två största skillnaderna är: 

• avsättningen från grundutbildningsanslaget till utlandsförlagda språkstudier på 2 000 tkr 
kunde i princip inte nyttjas alls och 
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• ersättningen till kommunerna för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, blev 1 1000 
tkr lägre detta främst på grund av att ämneslärarprogrammets långa VFU på hösten fick 
flyttas till våren 2021 på grund av pandemin.  

 
Utöver de covidrelaterade skälen till kostnadsminskningen finns en skillnad på närmare 1 600 tkr 
mellan utfall och budget på regeringsuppdraget Kulturskoleklivet. Detta beror mer på en budget 
teknisk orsak än att projektet inte löper på som det ska. 

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 127 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, -
1 058 tkr tkr. Differens är 1 185 tkr. Den största skillnaden återfinns på vh 10 och 11, se avsnittet 
nedan.  
Tabell 2: Verksamhetsgren 1, Grundutbildning med stödfunktion (tkr) 

Grundutbildning med anslag och stödverksamhet, verksamhet 10 och 11 
Lärarhögskolans utbildningsram (anslagsintäkter) var, 165 858 tkr. Eftersom Lärarhögskolan inte 
nådde upp till utbildningsramen återbetalades 16 500 tkr, slutavräkningen för 2019 gav ytterligare 
3 255 tkr i intäkter och ett indrag av intäkter på grund av positivt resultat 2019 på 336 tkr gjordes. 
Slutligen blev utfallet på intäktssidan 152 277 tkr.  
 
Kursersättningen till institutionerna uppgick till 109 899 tkr. Gemensamma kostnader för alla 
lärarutbildningar uppgick till 40 360 tkr, varav 25 626 tkr är medfinansiering av fakulteternas 
fakultets- och universitetsgemensamma kostnader och 475 tkr är en korrigering för 
bristyrkessatsningen och livslångt lärande. 
 
Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 2 018 tkr, (152 277-109 899-
40 360). 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. Skillnaden mellan utfallet och budget är 2 018 tkr. De främsta 
skillnaderna mellan budget och utfall kommenteras nedan. 
 

1. Lärarhögskolan nådde inte upp till den tilldelade utbildningsramen utan fick betala tillbaka 
16 500 tkr. Den beräknade återbetalningen i budgeten var 7 974 tkr. Utfallet på intäktsidan 
är till följd av detta 8 526 tkr lägre än budgeterat. Detta gör att resultatet minskar i 
förhållande till budgeten.  

 
2. Lärarhögskolan har fördelat ut mindre medel till institutionerna än budgeterat, 3 774 tkr. 

Detta gör att resultatet ökar i förhållande till budget. Anledningen till att utfördelningen är 
mindre än budgeterat är framför allt att antal helårsstudenter inte ökade så som planerat i 
budgeten. Utfallet är 1 965 HST jämfört med budgeterade 2 101 HST. Antalet 
helårsprestationer är 1 684 jämfört med budgeterat antal 1 731. Genomströmningen är 
högre än budgeterad genomströmning, 85,7 procent jämfört med 82,4 procent. Detta är 
anledningen till att skillnaden i utfördelningen till institutioner är förhållandevis liten med 
tanke på att skillnaden i helårsstudenter var så stor som 136 HST. 

 Intäkter 
Utfall/budget 

Kostnader 
Utfall/budget 

Resultat 
Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 -686/0 -686/0 
11 Grundutbildning med anslag 5 577/9 269 -2 874/-9 269 2 703/0 
12 Grundutbildning med bidrag 23 535/23 733 -25 105/-24 791 -1 570/-1 058 
13 Uppdragsutbildning 1 559/2 142 -1 879/-2 142 -320/0 
Summa 30 672/35 144 -30 544/-36 202 127/-1 058 
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3. I budgeten görs avsättningar för utbildningsgemensamma kostnader som till exempel 

medfinansiering av fakulteternas fakultets- och universitetsgemensamma kostnader, 
kostnader för NyA-systemet och så vidare. Utfallet på dessa är 3 851 tkr lägre än 
budgeterat. Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna 
för den verksamhetsförlagda utbildningen blev  1 100 tkr lägre än budget. Se tidigare 
förklaring på sid 3. Utfallet på antal HST på utbildningsområde VFU ligger på 143 HST 
medan budgeten låg på 200 HST, en differens på 57, vilket förklarar de lägre kostnaderna 
för ersättningen till kommunerna. 
 
Avsättningen i budgeten på 2 000 tkr till utlandsförlagda språkstudier är, som tidigare 
nämnts, också en bidragande orsak till differensen.  

 
4. Slutligen: vid slutavräkningen för 2019, som görs i mars 2020, återbetalades 3 255 tkr till 

Lärarhögskolan eftersom återbetalningen vid den preliminära avräkningen i december 
2019 blev för stor och ett indrag gjorddes på grund av positivt resultat 2019 med 336 tkr. 

 

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Det budgeterade resultatet var -1 058 tkr och utfallet blev -1 570, det vill säga  512 tkr lägre, se tabell 
2. 
 
På denna verksamhet redovisas de flesta av Lärarhögskolans nationella uppdrag, främst 
finansierade via Kammarkollegiet. Uppdragen är: VAL - vidareutbildning av lärare, ULV - utländska 
lärares vidareutbildning, YRK – validering av yrkeskunskaper för tillträde till 
yrkeslärarprogrammet, KPU-forsk – uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning 
för personer med forskarexamen och administrera utbildningsbidragen, försöksverksamheten med  
övningsskolor och övningsförskolor, Kulturskoleklivet, samt uppdraget att skapa fler vägar in i 
läraryrket. Nya uppdrag för 2020 är Arbetsintegrerad lärarutbildning, medel för validering inom 
kompletterande pedagogisk utbildning, bristyrkesutbildningar och livslångt lärande. I de två 
sistnämnda satsningarna har Lärarhögskolans del varit försumbar. Av de totalt 11 189 tkr som gick 
till Umeå universitet har Lärarhögskolan endast sett sig kunna förbruka 240 tkr och motsvarande 
siffror för Livslångt lärande är 7 200 tkr och 230 tkr. 
 
Inom VAL-projektet, genererades 104 helårsstudenter under 2020, detta var i enlighet med budget 
och lika många som 2019. 
 
ULV-uppdraget har ökat i omfattning under året och i monetära termer är ökningen jämfört med 
budget 45 procent, från ett förväntat utfall på 1 500 tkr till faktiskt utfall på 2 185 tkr. Antal 
helårsstudenter år 2020 inom ULV var 24,6 jämfört med 2019 då antal HST var 14,2. 
 
Övningskoleprojektet permanentades och erhöll medel på 3 558 tkr vilket var 2 891 tkr mer än 
budgeterat. 
 
Arbetsintegrerad lärarutbildning erhöll medel motsvarande 3 000 tkr, vilket inte var känt då 
budgeten beslutades. Inte heller de medel som ska gå till validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning på 1 173 tkr var känt vid denna tidpunkt. 
 
Uppdragen ligger på 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 minskat med 6 971 tkr vilket innebär att intäkterna har 
ökat i högre takt än kostnaderna. Detta syns framförallt i de ovan nämnda uppdragen som inte var 
kända vid tidpunkten för budgeten, arbetsintegrerad utbildning, validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning men också inom försöksverksamheten för övningsskolor och 
övningsförskolor.  
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Detta är dock inte något som förklarar skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat på 
512 tkr. Skillnaden är liten i förhållande till omsättningen. Det kan ändå nämnas att skillnaden 
främts är ett resultat av att mer medel har fördelats från myndighetskapitalet till arbete med analys 
och åtgärdsplaner med anledning av universitetskanslersämbetets utvärderingar av 
förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem under 2018. 
Avsättningen var 100 tkr och utfallet blev 351 tkr. Arbetet med åtgärdsredovisning med anledning 
av UKÄ: s ifrågasättande av examenstillstånd för ämneslärare i matematik har också krävt mer 
medel, avsättningen var 100 tkr och utfallet 262 tkr. 

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var 0 och utfallet -319.  
 
Verksamheten som redovisas som uppdragsutbildning är Lärarlyftet. Omsättningen har minskat 
jämfört med i fjol från 8 761 tkr till 1 477 tkr på grund av att Speciallärarprogrammet inte getts inom 
ramen för Lärarlyftet under året. Antalet helårsstudenter minskade från 50 till 7. 

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
 
Årets resultat på forskningsverksamheten är -1 359 tkr. Resultatet är 1 786 tkr högre än det 
budgeterade resultatet på -3 145 tkr. Se tabell 3. Omsättningen på forskningsverksamheten är cirka 
53 000 tkr. Skillnaden mellan budgeterat utfall och det faktiska utfallet är litet.  

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 är 1 749 tkr.  
 
På intäktssidan visar utfalls- och budgetsiffror ett netto av till Lärarhögskolan erhållna intäkter och 
utfördelningar till institutionerna. Skillnaden är 1 566 tkr. Se tabell 3. Drygt hälften, 853 tkr av 
skillnaden beror på återbetalningar som institutionerna gjort av tidigare beviljade forskningsmedel. 
Det är framför allt medel som beviljats för forskningstid 2015-2019 som återbetalats med anledning 
av att dispositionstiden passerat. 
 
Den andra hälften kan förklaras av covidrelaterade skäl. Det är framför allt forskarskolan som inte 
kunnat genomföra planerade internat och internationaliseringsmedel som inte kunnat nyttjas. 
 
För övrigt har utfördelningar gjorts enligt plan. Uppföljningar har också gjorts enligt den rutin som 
finns och det har i dessa uppföljningar ännu inte framkommit att de utfördelningar som gjorts inte 
kommer att förbrukas inom ramen för utsatt dispositionstid. 
 
Utöver den anslagsfinansierade forskningsverksamheten redovisas på vh 21 också anslaget som 
erhålls för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 296 tkr. Anslaget har i sin helhet 
fördelats ut till Institutionen för språkstudier.  

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.  
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Tabell 3: Verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning med stödfunktion (tkr) 

 Intäkter 
Utfall/budget 

Kostnader 
Utfall/budget 

Resultat 
Utfall/budget 

20 Forsk. o fo utb m stödfunktion 0/0 -15/0 -15/0 

21 Forsk. o fo utb m anslag 7 317/5 751 -8 698/-8 896 -1 381/-3 145 

22 Bidragsforskning 668/1 149 -630/-1 149 38/0 

Summa 7 985/6 900 -9 344/-10 045 -1 359/-3 145 

    

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
På denna verksamhet redovisas Lärarhögskolans kostnader för kansliet, men också kostnader för 
Lärarhögskolans  sex programråd, forskningskommittén, föreståndarkostnader och styrelsens 
kostnader. 
 
Årets resultat är -828 tkr att jämföra med budget på -837. Omsättningen är 16 124 tkr.  Budget och 
utfall på både intäkts- och kostnadssidan stämmer väl överens.  
 
Lönekostnaderna har ökat sedan 2017 med 3 122 tkr och under samma period har intäkterna ökat 
med 1 108 tkr. Det är lönekostnader för kansliet och för programrådsordförandena som ökat. På 
verksamheten finns idag ett myndighetskapital på 2 797 tkr, se tabell 4. Men mot bakgrund av att 
lönekostnaderna förväntas öka även under 2021 i kombination med att en kraftig ökning av 
lönekostnadspåslaget har aviserats finns anledning att följa och vid behov hantera utvecklingen. 

Balanserat kapital och dess utveckling 2018 - 2020 – totalt 
och per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet minskat med 2 059 tkr, från 56 336 tkr till 54 277. Se tabell 4.  
 
Tabell 4: Balanserat kapital 2018-2020: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2018 2019 2020 
VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    
10 Grundutbildningens stödverksam -306 -432 -686 
11 Grundutbildning med anslag 29 045 32 972 35 244 
12 Grundutbildning med bidrag 6 764 5 864 4 294 
13 Uppdragsutbildning 7 549 8 010 7 691 
Totalt 43 051 46 414 46 543 
VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    
20 Forskn, forskarutb stödv-het -31 483 -15 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 12 461 5 879 4 981 

22 Bidragsforskning -10 -59 -21 
Totalt 12 419 6 303 4 945 

VG 7 Övrigt    
90 Univ gemensam stödverksamhet 842 -99 -8 
91 Universitetsgemensamt ö budget 3 101 3 717 2 797 
Totalt 3 943 3 618 2 789 
TOTALT 59 414 56 336 54 277 

 
Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat marginellt med 
129 tkr, från 46 414 tkr till 46 543 tkr. Kostnaderna på denna verksamhetsgren är cirka 175 000 tkr.  
Myndighetskapitalet i förhållande till årets kostnader är cirka 26 procent vilket ligger över målnivån 
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som är max 10 procent. I år kommer dock inga indrag av myndighetskapital att göras med anledning 
av covid. 
 
På vh 11 finns ett balanserat kapital på 35 244 tkr. Utav dessa medel är 5 912 tkr vikta för 
regeringsuppdraget att utveckla 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.  
 
En plan för förbrukning av myndighetskapitalet har tagits fram, se styrelsebeslut p72:2020, och 
arbetet har påbörjats. 
 
Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion 
är 4 945 tkr vilket är en minskning med 1 358 tkr. Myndighetskapitalet ligger på denna verksamhet 
strax över 9 procent av årets kostnader. Vilket är i linje med universitetets mål för 
myndighetskapital. 
 
På verksamhetsgren 7, universitetsgemensamt med stödfunktion har det balanserade 
kapitalet minskat med 829 tkr, från 3 618 tkr till 2 789 tkr. I förhållande till mål för 
myndighetskapital är det för högt på denna verksamhet. För 2021 är det budgeterat ett underskott 
på denna verksamhetsgren 1 833 tkr så efter 2021 förväntas myndighetskapitalet ligga under 
rekommenderad nivå.  
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