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Budgetförutsättningar 

Förutsättningarna för Lärarhögskolans budget 2018 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut 

daterat 12 juni 2017 samt universitetsstyrelsens justeringsbeslut daterat 3 oktober 2017. Dessa beslut 

baseras i sin tur på regleringsbrev för budgetår 2017, budgetpropositionen för 2017 samt 

budgetpropositionen för 2018. 

Lönekostnadspåslaget (LKP) är under 2018 oförändrad, för personer födda 1953 och senare ligger nivån 

på 50,3 %. 

Internhyran för 2018 är 3 260 kr/m2 (3 165 kr/m2 under 2017). Ökningen motsvarar 3,0 %. 

Priset för lokalvård för 2018 är 329 kr/ m2 (322 kr/ m2 under 2017). Ökningen motsvarar 2,2 %. 

Grundutbildnings budgetram är 151 831 tkr (137 182 tkr under 2017). Umeå universitet har enligt 

regleringsbrevet ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska 

respektive meänkieli. 4 244 tkr har avsatts för detta arbete och medlen kommer i sin helhet att 

vidareförmedlas till institutionen för språkstudier. 

Forskningen tilldelas en budgetram på 40 104 tkr (48 217 tkr under 2017). Minskningen motsvarar cirka 

20 % och har i universitetsstyrelsens budgetbeslut återförts i de preliminära ramarna för 2019-2020. 

Lärarhögskolans kansli ingår sedan 2014 i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras 

sålunda av universitetsgemensamma medel. För 2018 har denna verksamhet tilldelats en preliminär 

budgetram på 14 100 tkr (13 850 tkr för 2017) 

Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

verksamhetsgren 1, grundutbildning, är 18,3 % (25 % under 2017). Minskningen beror på att basen, det 

vill säga kostnaderna som det fasta beloppet fördelas på, har ökat. Det är uppdraget Snabbspåret som 

bidrar till denna effekt. 

Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

verksamhetsgren 2, forskning, är 22,9 % (10,8 % under 2017). Anledningen till höjningen är att 

Umevatoriets ekonomiska hemvist inte lägre är Lärarhögskolan. Basen, på vilken procentsatsen 

beräknas, har till följd av detta minskat och påslaget måste öka för att möjliggöra en täckning av fasta 

beloppet.   
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Budgeterat resultat, en sammanfattning, 

och maximal negativ budgetering 

Budgeterat resultat 
Budgeterat resultat för Lärarhögskolan 2018 är -18 085 tkr. 

Verksamhetsgren 1, som omfattar grundutbildningsverksamheten (vh 10 och 11) samt bidragsutbildning 

och uppdragsutbildning (vh 12 och 13), har ett resultat på 1 522 tkr. Grundutbildningsverksamheten har 

ett nollresultat, bidragsutbildningsverksamheten har ett budgeterat underskott på – 1 833 tkr och 

resultatet på uppdragsutbildningsverksamheten är 3 354 tkr. 

Verksamhetsgren 2, omfattar den löpande forskningsplanen på vh 20 och 21 samt den praktiknära 

forskningen på vh 22. Det budgeterade resultatet är – 19 607 tkr och ligger i sin helhet på vh 20 och 21.  

Slutligen är det budgeterat ett nollresultat på verksamhetsgren 9, universitetsgemensamt, där kostnader 

för Lärarhögskolans kansliverksamhet budgeteras. 

Maximal negativ budgetering 
Från och med år 2016 har Umeå universitet infört en maximal nivå på negativ budgetering för den 

samlade fakultetsnivån/motsvarande. Detta mot bakgrund av målet att det samlade 

myndighetskapitalet varje år under perioden 2015−2020 inte ska understiga 10 procent av årets 

kostnader (för 2018 har denna siffra justerats ner till 9 procent) samt inte heller överstiga 15 procent av 

årets kostnader.  

Lärarhögskolans nivå för maximal negativ budgetering är -19 070 tkr. Det budgeterade resultatet är –

18 085 tkr och ligger således över denna nivå. 
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Utbildning på grund- och avancerad nivå 

I den preliminära budgeten för Umeå universitet tilldelades Lärarhögskolan en grundutbildningsram 

på 153 670 tkr. Med anledning av en lägre studenttillströmning än planerat hösten 2017 justerades 

prognosen för antalet helårsstudenter, HST, för 2018 ner. Lärarhögskolan meddelade att inte hela 

ramen skulle kunna användas och 4 000 tkr lämnades tillbaka för att kunna nyttjas av fakulteterna. 

Efter justeringen var Lärarhögskolans grundutbildningsram 149 670 tkr. 

I budgetpropositionen för 2018 tilldelades Umeå universitet en anslagsökning på 17 494 tkr varav 2 161 

tkr fördelades till Lärarhögskolan och den slutliga budgetramen för 2018 är 151 831 tkr. Med anledning 

av att Lärarhögskolan tilldelades extra medel trots att signalerna varit att den ursprungliga ramen ej 

skulle kunna nyttjas fullt ut är posten återbetalning anslagsmedel högre än vad som var tänkt. 

Förstärkningarna inom humaniora och samhällskunskap samt lärar- och förskollärarutbildning som år 

2016 infördes i form av höjda ersättningsbelopp ingår i budgetramen. I budgetpropositionen framgår 

att regeringen anser att satsningen bör vara långvarig och medel ska därför fram till och med 2020 

avsättas. Efter detta kan ett nytt resursfördelningssystem komma att påverka tilldelningen. 

Tabell 1 nedan visar hur budgetramen kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras 

dessa. 

Tabell 1: Fördelningen av grundutbildningens budgetram.  

 Budget 2018 
tkr 

Budget 2017 
tkr 

Prognos 2017 
tkr 

Intäkter 151 831 137 182 138 337 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -104 881 -98 224 -98 407 

Praktisk estetiska kurser inom 
grundlärarprogrammet -822   

Rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan, 
NyA-systemet, ers t samfak o humfak, 
kvalitetsmedel -3 282 -3 104 -3 104 

Medfinansiering av universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   -24 252 -21 938 -21 938 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader -1 917 -1 666 -1 302 

VFU, ersättning till kommuner och studenter, inkl 
SYV -7 098 -6 932 -6 539 

VFU, utveckling och administration -1 720 -1 180 -1 033 

Stöd till utlandsförlagd språkkurs -1 500 -1 500 -1 500 

Ersättning studentkår -542 -504 -504 

Logopeder -1 500 -1 500 -1 280 

Internationalisering -500 -500 -402 

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -100 -111 

Övrigt t ex avskrivningar och räntekostnader -462 -34 -8 

Beräknad återbetalning -3 225   

Totala kostnader -151 831 -137 182 -136 129 

Resultat 0 0 2 208 
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Kursersättning till institutionerna och budgeterad HST 
Budgeterade HST för 2018 är 2 034 st (HST-prognos 2 för 2017 är 1 985 st). Utgångspunkten för 

budgeterade HST är information från studentplaneringsverktyget (tidigare valwebben), planeringstal 

för nyantagna studenter vt 18 och ht 18 samt äskade från institutionerna om fristående kurser. Utifrån 

detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade avhopp av nyantagna studenter och 

neddragning av antalet äskade fristående kurser. Erfarenhetsmässigt blir cirka hälften av de äskade 

fristående kurserna av. 

De budgeterade HST fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 2 nedan. Hur fördelningen 

ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 

Lärarhögskolan efterfrågar av institutionerna. 

Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
prislapp 

(kr) 

HPR-
prislapp 

(kr) 

Förändring 
från 2017 

(kr) 

Fördelning till 
inst 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 401 338 23 913 15 583 714 14 851 

Sam 475 394 23 913 15 583 714 17 511 

Natur 254 214 40 775 33 928 900 17 635 

Teknik 59 49 40 775 33 928 900 4 038 

Vård 35 30 43 350 37 045 962 2 643 

VFU 210 178 24 732 26 661 929 9 930 

Undervisning 479 407 29 096 27 924 2 945 25 508 

Övrigt 34 29 32 747 26 246 718 1 862 

Idrott 40 34 78 575 31 167 4 944 4 171 

Design 28 23 115 557 56 319 3 106 4 520 

Musik 20 16 99 686 62 188 2 102 2 211 

Totalt 2 034 1 712    104 881 

Tabell 2: Budgeterat antal HST fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per HST och HPR till institutionerna samt 

kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Det finns osäkerheter förknippade med den budgeterade fördelningen mellan utbildningsområdena. 

För det första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra 

respektive tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per 

utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. Vidare görs antagande 

om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde, varför avhoppen har fördelats jämnt 

mellan utbildningsområdena. 

För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och 

inkluderar inte medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Medfinansieringen fördelas istället till respektive fakultet som sedan fördelar ut den till institutionerna 

(se posten Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader i tabell 1). 

Efter förankring hos dekanerna på respektive fakultet frångicks i budgeten för 2017 den tidigare 

principen att Lärarhögskolans prislappar skulle anpassats för att ligga i paritet med 

Samhällsvetenskapliga fakultetens, Tekniskt naturvetenskapliga fakultetens och Humanistiska 

fakultetens prislappar. En översyn av prislapparna påbörjades och en utjämning gjordes av den 

procentuella andelen av prislappen som fördelas ut inom respektive utbildningsområde. Tanken är att 

den procentuella avsättningen från prislapparna som går till utbildningsgemensamma kostnader, så 

långt det går, ska vara oberoende av vilket utbildningsområde en kurs är klassificerad till. Översynen av 

prislapparna kommer att fortsätta. 
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Lokalersättningen har, precis som i fjol höjts. I år ligger höjningen på 1,84 procent (3,2 procent under 

2016) och motsvarar den statliga pris- och lönejusteringen. Som tidigare har lokalersättningen räknats 

upp och HST-ersättningen har räknats av med motsvarande belopp. 

Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan 

institutionerna. Viktigt att ha i åtanke här är att bilagan visar fördelningen före de neddragningar som 

gjorts för att hamna på en mer tillförlitlig budgeterad HST. 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet 
Under 2018 avsätts 822 tkr för att stötta praktiskt estetiska kurser, idrott och design, inom 

grundlärarprogrammet. Dessa kurser har övrigt-prislapp och får inte klassas om till de högre idrotts- 

respektive designprislapparna, enligt Universitetets kursklassificeringskommitté. Lärarhögskolan 

kommer att kompensera för skillnaden mellan prislappen för utbildningsområdet övrigt och idrott 

respektive design. Detta är ett beslut som kommer att tas årligen och summan regleras efter den 

preliminära slutavräkningen. Beloppet som avsätts kan inte överskridas. 

Rektors detaljbeslut 
I denna post ingår kostnader som fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och 

helårsprestationer 2018 (alltså grundutbildningsramen). Budgeterad kostnad för språkstöd är 885 tkr 

(882 tkr för 2017), humanistisk fakultet fakturerar Lärarhögskolan. Bidraget till Idrottshögskolan är 

334 tkr (310 tkr för 2017), kostnaden för utvecklingsmedel är 499 tkr (256 tkr för 2017) och kostnad för 

praktikkurser är 121 tkr (113 tkr för 2017). 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 443 tkr (1 258 tkr för 2017). 

Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 

höstterminen 2017. Slutligen ingår också räntekostnaderna som under 2018 beräknas uppgå till 450 tkr. 

Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader  
Denna kostnad på 24 252 tkr (21 938 tkr för 2017) fördelas med 20 524 tkr på universitetsgemensamma 

kostnader och 3 728 tkr till fakultetsgemensamma kostnader. 

Medlen fördelas till fakulteterna i 12-delar i relation till respektive fakultets antal HST i 

Lärarutbildningen år 2016. Ökningen från föregående år beror på att antal HST inom Lärarhögskolan 

ökade från 1 665 HST 2015 till 1 840HST under 2016. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina 

institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller. 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader 
Lärarhögskolans totala fasta belopp för grundutbildningsverksamheten är 3 122 tkr (3 015 tkr för 2017). 

Till denna verksamhet hör grundutbildningsbidrag (vh 12) samt grundutbildningsuppdrag (vh 13). 

Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har det totala fasta beloppet reducerats 

med 1 205 tkr som belastar verksamhet 12 och 13. 

Verksamhetsförlagdutbildning: ersättning till kommuner och studenter 
Ersättningen till kommunerna är i budgeten beräknad till 830 kr per vecka (815 kr per vecka för 2017). 

Antalet HST på verksamhetsförlagd utbildning förväntas öka från 188 i andra prognosen 2017 till 210. 

Kostnaden för dessa veckor är 6 748 tkr och inkluderar ersättning till kommunerna för att de tar emot 

studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 350 tkr till ersättning för studenternas resor och logi. 

Verksamhetsförlagdutbildning: utveckling och administration 
Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd prislapp till verksamhetsförlagdutbildning 

avsattes det 320 tkr extra under 2017 att användas till att ersätta resor för handledare inom 
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kompletterande pedagogisk utbildning på distans. Även under 2018 avsätts 320 tkr för detta. I denna 

post ingår också 100 tkr för kompetensutveckling till VFU-examinatorer. 

Lönemedel för två VFU-handläggare avsätts under 2018, 1 300 tkr, att jämföra med en heltid föregående 

år, 620 tkr. 

Total avsättning för denna post är 1 720tkr (1 180 tkr för 2017). 

Studentkår 
Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med 

185 kr per HST första halvåret 2018 och 190 kr per HST under andra halvåret 2018 samt med ersättning 

för lokalhyra och städning. Total avsättning för 2018 är 542 tkr (504 tkr för 2017). 

Logopeder 
Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet 

röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid institutionen för 

språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. För 

2018 är det avsatt 1 500 tkr (1 500 tkr för 2017). 

Internationalisering 
För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2018 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. 

Pedagogiskt pris och examensceremoni 
För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för 

ett pedagogiskt pris som varje år delas ut. 

Övrigt 
Här ingår till exempel avsättningar för avskrivningar. 

Lärarutbildning i minoritetsspråk 
Utöver budgetramen fördelas 4 244 tkr (4 167 tkr för 2017) för lärarutbildning i minoritetsspråken 

samiska och meänkieli. Uppdraget att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i samiska och 

meänkieli utförs av institutionen för språkstudier och anslaget kommer i sin helhet att fördelas ut till 

denna institution.   
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Bidrags- och uppdragsverksamhet inom 

grundutbildningen 

Lärarhögskolans uppdrag från regeringen redovisas som bidragsverksamhet inom grundutbildningen. 

Uppdragen är: vidareutbildning av lärare, VAL-projektet, utländska lärares vidareutbildning, ULV-

projektet, validering av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarprogrammet, YRK-projektet, 

försöksverksamheten för övningsskolor samt uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk 

utbildning för personer med forskarexamen, KPU-forsk. Umeå universitet är nationell samordnare för 

VAL-projektet och KPU-forsk. I tabell 3 visas den sammanlagda budgeten för dessa verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 3: Budget för Lärarhögskolans bidragsverksamhet, vh 12. 

 

I tabell 4 sammanfattas budgeten för den verksamhet som redovisas som uppdragsutbildning på vh 13, 

Lärarlyftet och Snabbspåret. Jämfört med budgeten 2017 förväntas omsättningen på Lärarlyftet att 

öka med drygt 10 000 tkr. Anledningen är att Speciallärarprogrammet erbjöds inom Lärarlyftet hösten 

2017 och pågår i tre terminer. Det var 58 studenter som påbörjade utbildningen. Ersättningen är 

2 300 kr per hp och student. Den största delen av intäkten, 94 procent, fördelas ut till medverkande 

institution. 

 

Under 2018 antas två omgångar inom Snabbspåret att genomföras med 30 deltagare i varje grupp. 

Den största delen av resultatet, 2 700 tkr av 3 354 tkr, genereras från Snabbspåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4: Budget för Lärarhögskolans uppdragsverksamhet, vh 13. 

  

 Budget 2018 
(tkr) 

Budget 2017 
(tkr) 

Prognos 2017 
(tkr) 

Intäkter 13 902 15 042 13 547 

Kostnader   
 

Lön -1 421 -1 264 -1 256 

Drift -4 033 -5 232 -4 392 

Utfördelning till 
institutioner 

-6 141 -5 900 -6 155 

Gemensamma 
kostnader 

-743 -1 086 -1 098 

Summa kostnader -12 338 - 13 482 -12 901 

Resultat 1 564 1 560 -646 

 Budget 2018 
(tkr) 

Budget 2017 
(tkr) 

Prognos 2017 
(tkr) 

Intäkter 17 462 6 614 11 864 

Kostnader   
 

Lön -1 403 0 -1 312 

Drift -2 044 -987 -1 265 

Utfördelning till 
institutioner 

-10 225 -3 390 -6 700 

Gemensamma 
kostnader 

-436 -104 -466 

Summa kostnader -14 108 -4 481 -9 743 

Resultat 3 354 2 133 2 121 
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Avsättningar från myndighetskapitalet 
Totalt kan 1 830 tkr användas från myndighetskapitalet (vh 12) för specifika satsningar. Dessa 
sammanfattas i tabell 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5: Avsättningar från myndighetskapitalet på vh 12 

Tre satsningar är direkt kopplade till Lärarhögskolans verksamhetsplan. Arbetet med utveckling av 

examensarbeten har flyttats från 2017 till 2018, 100 tkr. Rum för lärande är en tvåårig satsning på 

totalt 250 tkr. Detta är andra året som medel avsätts. Ett större arbete med att utveckla och förbättra 

VFU kommer att inledas under 2018 och inledningsvis avsätts för detta planeringsarbete 75 tkr. 

 

Under 2018 ska fyra utbildningsprogram utvärderas av universitetskansler ämbetet, UKÄ. Det är 

förskollärarprogrammet samt grundlärarprogrammens tre inriktningar, F-3, 4-6 samt fritidshem. För 

att säkerställa kvalitén i de självvärderingar som ska utföras kommer medel motsvarande 1 400 

timmar att avsättas för detta arbete där 1 350 timmar ska användas till att avlöna skribenter till 

självvärderingarna och de resterande till granskning. Totalt avsätts maximalt 1 000 tkr. 

 

Fyra av fem programråd har äskat medel för aktiviteter av varierande dignitet, totalt avsätts 234 tkr.  

 

Grundlärarrådet beviljas 60 tkr för nätverksträffar inom de tre olika inriktningarna, F-3, 4-6 samt 

fritidshem samt för ett projekt som ska arbeta med möjlighet till praktisk tillämpning på grundskolor i 

samband med ämnesstudier. 

 

Ämneslärarrådet beviljas 67 tkr. Medlen ska användas till: möteskostnader utanför Campus för 

heldagsdiskussion i rådet, resa och boende för två personer till projektmöte inom det pågående 

projektet BildungsHanse, att starta upp samverkan med personer på annat lärosäte (Linköpings 

universitet) för erfarenhetsutbyte samt till att arbeta med programanalyser, totalt maximalt 40 

timmar. 

 

Programrådet för Studie- och yrkesvägledarprogrammet beviljas 100 tkr för arbetet med översyn av 

struktur och innehåll i programmet. 

 

Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen beviljas 6 tkr till nationell 

nätverksträff. 

 

Stödet till samhällskunskap omfattande 10 procent av en tjänst fortsätter som tidigare år. Den totala 

budgeten för marknadsföring är 400 tkr. Hälften av budgeten finansieras via avsättning från 

myndighetskapitalet och hälften av kanslibudgeten.   

 Budget 2018 (tkr) 

Satsningar kopplade till VP -300 

Examensarbete -100 

Rum för lärande -125 

VFU-utveckling -75 

UKÄ-utvärderingen -1 000 

Äskande från programråden -234 

Grundlärarrådet -60 

Ämneslärarrådet -67 

SYV-rådet -100 

Speciallärarrådet -7 

Övrigt -275 

Samhällskunskap stöd -75 

Marknadsföring -200 

  

Gemensamma kostnader -21 

Totalt -1 830 
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Forskning och forskarutbildning 

Forskningen tilldelas en budgetram på 40 104 tkr. Det är en minskning med närmare 20 procent jämför 

med 2017. Neddragningen är, enligt Universitetets budget 2018 (Dnr FS 1.3.2-853-17, tillfällig och har 

återförts i de preliminära ramarna för 2019- och 2020. Neddragningen sker mot bakgrund av att 

universitetsledningen anser att Lärarhögskolans myndighetskapital på forskningen är för högt. 

Myndighetskapitalet var dock planerat och förankrat med tidigare universitetsledning i syfte att 

användas till en större sammanhängande forskningssatsning på 48 000 tkr. Forskningssatsningen 

påbörjades 2016. Under 2018 är det avsatt totalt 16 147 tkr för denna, se tabell 6, forskningssatsning 

2016-2019 och forskningssatsning 2017-2020. 

I tabell 6 nedan framgår hur budgetramen kommer att användas. I bilaga 2 framgår utfördelningen per 

fakultet och institution. 

Forskningsplanen, anslagsfinansierad, vh 21 
Forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt på 

Lärarhögskolans verksamhetsplan. 

Universitetsledningen har påtalat att det på vissa institutioner finns ett stort myndighetskapital som 

kommer från ej förbrukade utfördelade medel från Lärarhögskolan. Åtgärder för att minska skillnaden 

mellan utbetalt och förbrukat anslag har gjorts i budgeten genom att bland annat fördela ut givna anslag 

under längre period samt att dispositionstider förkortats. Satsningar som kommer påverkas är bland 

annat: doktorander som antas 2018 inklusive särskild satsning på doktorander inom bristområden, den 

sökbara forskningstiden samt initieringsmedel. 

Inom ramen för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området ska nya doktorander antas 

höstterminen 2018. Det är avsatt medel för 16 halvtidsfinansierade doktorander samt åtta doktorander 

som finansieras av Lärarhögskolan till 80 procent. De senare avser doktorander inom en särskild 

satsning för att säkra kompetens inom specialpedagogik, förskola, fritidshem och grundskolans tidigare 

år. Utbetalningarna görs under fem år istället för, som tidigare gjorts, fyra år. 

Det är avsatt 5 800 tkr under 2018 för en ny omgång av riktade satsningar mot institutioner och enheter. 

Syftet med satsningarna är att i samverkan med fakulteter, institutioner och enheter stärka 

utbildningsvetenskaplig forskning. Totalt under en fyra-års period har det avsatts 25 000 tkr för denna 

satsning. 

För den sökbara forskningstiden är det 2018 avsatt 4 800 tkr. Medel om vardera 600 tkr ska genom 

utlysning fördelas ut till 16 forskare. Hälften av medlen fördelas ut under 2018 och de resterande under 

2019. Dispositionstiden kortas ner från tre år till två år. 

Mellan 2017 och 2022 avsätt medel för en forskningsledare på 50 procent inom naturvetenskapernas 

didaktik. 

Avsättningarna till initieringsmedel är en ny satsning som ersätter det tidigare idébidraget. Det är tio 

anslag om vardera 100 tkr som utlyses vartannat år.  
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Tabell 6: Forskningsbudgeten, vh 21 

 

  

 Budget 
2018 (tkr) 

Budget 
2017 (tkr) 

Prognos 2017 
(tkr) 

Intäkter 40 104 48 217 48 217 

Kostnader    

Seniorstab -1 968 -1 921 -1 911 

Forskningsledare inom historia -644 -625 -572 

Samfinansierade doktorander, antagna 2014 -2 278 -4 907 -4 557 

Samfinansierade doktorander, antagna 2016 -6 000 -6 188 -6 375 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -3 120   

Doktorandanställningar inom bristområden -1 371   

Riktade satsningar mot institutioner 2015-18 -2 638 -3 390 -3 366 

Riktade satsningar mot institutioner 2018-21 -5 800   

Forskningsledare NV 50% i 5 år -516 0 -301 

Forskningssatsning 2016-2019 -9 568 -8 951 -7 797 

Forskningssatsning 2017-2020 -6 579 -4 470 -5 672 

Forskningstid -4 800 -9 000 -9 000 

Forsknings- och utvecklingsuppdrag -1 000 -1 250 -581 

Fridhems- och Ålidhemsprojektet -506 -1 867 -1 867 

Forskarskolan -1 800 -1 800 -1 800 

Initieringsmedel -500 0 -500 

Tre tre-åriga samverkansprojekt -3 000 -1 500 -750 

Utrymme till övriga satsningar  -1 000 0 

Planeringsbidrag -250 -250 -250 

Internationalisering -650 -650 -613 

Tidskrifter: Education inquiry och Utbildning 
och demokrati 

-535 -515 
-515 

    

Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader 

-538 -236 -524 

Medfinansiering av fakulteternas 
universitets- och fakultetsgemensamma 
kostnader 

-5 651 -2 524 -2 524 

    

Forskning- och kompetenssatsning 2009-
2016 

0 -3 250 -3 250 

Summa kostnader -59 711 -54 294 -52 724 

Resultat -19 607 6 077 4 507 
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Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 743 tkr (524 tkr 2017). 

Försöksverksamheten med praktiknära forskning, bidrar till att täcka 206 tkr av dessa. 

 

Lärarhögskolan medfinansierar fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Medfinansieringens storlek bestäms av hur mycket forskningsmedel som fördelades ut under 2016 till 

respektive fakultet. Under 2018 fördelas totalt 5 651 tkr ut, 4 636 tkr till universitetsgemensamma 

kostnader och 1 015 till fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina 

institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller. 

Forskning, bidragsfinansierad, vh22 
Under 2017 fick Umeå universitet tillsammans med Uppsala- Göteborg- och Karlstads universitet 

regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att utveckla och pröva 

olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän kring praktiknära 

forskning. Totalt har regeringen avsatt 125 000 tkr under fem år. För 2018 är 3 750 tkr avsatta för 

verksamhet inom projektet. 

En precis budget för denna verksamhet är i dagsläget inte möjlig att göra.  
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Universitetsgemensam verksamhet 

Lärarhögskolan är en centrumbildning som arbetar med samordning, utveckling och kvalitetssäkring 

av lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. På Lärarhögskolan finns kostnader 

för ledning, forsknings- och utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har 

dessutom speciella stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad 

gäller organisering av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Sedan 2014 ingår 

Lärarhögskolans kansli i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras sålunda av 

universitetsgemensamma medel. 

För 2018 har Lärarhögskolan tilldelats en preliminär budgetram på 14 100 (2017, 13 800 tkr). 

Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 11.  

 Budget 2018 Budget 2017 Prognos 2017 

Budgetram 14 100 13 800 13 800 

Avsättningar    

Styrelsen -125 -120 -120 

Ledningen  -2 480 -2 892 -2 646 

Lärarutbildningsrådet -100 -95 -95 

Programråden -769 -595 -613 

Forskningskommittén -110 -98 -99 

Kansliet -9 630 -9 294 -9 436 

Igem (2018, 7,9% och 2017, 7,7 %) -886 -910 -856 

Summa kostnader -14 100 -14 004 -13 865 

Resultat 0 -204 -65 

Tabell 11: Lärarhögskolans kanslibudget 

I avsättningarna till styrelsen ingår ersättning till ledamöterna. 

I ledningens avsättning ska, förutom lön till Lärarhögskolans rektorer, också ingå ersättning för 

diverse resor som ingår i tjänsten som rektor eller biträdande rektor samt andra driftskostnader som 

kan relateras till uppdraget. 

Medel avsatta till Lärarutbildningsrådet, de fem programråden samt forskningskommittén ska främst 

täcka lönekostnader för rådens och kommitténs ordförande. Kostnader för fika i samband med möten 

ska också ingå. Nytt för budgetåret 2018 är att i programrådens budget har inkluderats kostnader för 

fika i samband med att de olika programråden har träffar med studenterna. 

Den största delen av medel avsatta för Lärarhögskolans kansli går 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 i fjol ingår 

också i kanslibudgeten kostnaden för förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på 

drygt 200 tkr och likaså hälften av marknadsföringsbudgeten ligger här och får maximalt uppgå till 

200 tkr. Kostnaderna på kansliet ökar något. Detta beror på att kansliet under två år kommer utökas 

med en utbildningsledare för att stärka upp under UKÄ-utvärderingarna.  
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Ekonomisk plan 2019-2020 

Ekonomiska förutsättningar 2019 – 2020, grundutbildning 
Planerade utvidgningar av utbildningsutbudet är: en flexibel programutbildning på distans med 30 till 

40 platser, antingen förskollärare eller grundlärare samt en kompletterande pedagogisk utbildning på 

helfart, 20 platser.  

Lärarhögskolan har sedan 2013 en positiv utveckling av utfallet av antalet HST och HPR. Prognosen för 

2018 är att Lärarhögskolan ökar med 48 HST jämfört med 2017. På fyra år har Lärarhögskolan ökat 

antal HST med 500 med en genomsnittlig genomströmning på 88 procent, se figur 1. Lärarhögskolans 

preliminära utbildningsram för 2019 och 2020 är 161 189 tkr respektive 164 184 tkr. I antal HST innebär 

det att Lärarhögskolan under 2019 ska komma upp i cirka 2 300 HST för att nyttja hela ramen.  

Figur 1: Utveckling av antalet HST och HPR 2009 – 2018 

Ekonomiska förutsättningar 2019 – 2020, forskning 
I de preliminära ramarna för 2019 och 2020 har justeringen i 2018-års budget med en neddragning på 

9 000 tkr återförts. Budgetramen för 2019 är 49 916 tkr och 50 788 tkr för 2020. 

Lärarhögskolans forskningsbudget kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som 

sträcker sig fram till 2023. Enligt denna plan kommer Lärarhögskolan vid utgången av 2020 ha ett 

myndighetskapital som understiger 10 % av kostnaderna.  

Under 2020 kommer Lärarhögskolan att påbörja finansiering av ytterligare 15 – 20 doktorander inom 

ramen för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Nya treåriga samverkansprojekt 

kommer att utlysas och påbörjas 2020. 

De längre forskningssatsningarna på specifika forskningsmiljöer pågår till och med 2021. Om 

Lärarhögskolan inte ges möjlighet att bygga upp ett myndighetskapital finns inga möjligheter att 

initiera en ny motsvarande satsning. Detta skulle kunna innebära en försvagning av forskning inom 

utbildningsvetenskapliga området vilket kommer att påverka utbildningarnas forskningsanknytning 

negativt liksom lärosätets nationella och internationella konkurrenskraft inom utbildningsvetenskap. 
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En särskild svårighet för en långsiktig budgetering och ekonomisk plan är de tvetydiga signaler som 

förnärvarande råder vid Umeå universitet om myndighetskapitalet. Å ena sidan finns en begränsning 

vad gäller förbrukningen i form av gränsen för den maximala negativa budgeteringen, å andra sidan 

kommer samtidigt krav på att myndighetskapital på institutionerna som har sitt ursprung från 

Lärarhögskolan måste förbrukas. Detta är en ekvation som stundtals är svår att förstå.  
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Bilagor 

 
 

Bilaga 1: Sammanställing - preliminär utfördelning GU-resurser 2018

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 10 463 tkr 1 727 tkr 12 190 tkr 315 265

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 6 903 tkr 951 tkr 7 854 tkr 170 145

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 1 913 tkr 288 tkr 2 201 tkr 51 43

1650 Estetiska ämnen               10 542 tkr 3 963 tkr 14 505 tkr 226 185

Totalt HUM 29 821 tkr 6 929 tkr 36 750 tkr 762 638

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     15 647 tkr 3 064 tkr 18 711 tkr 368 311

2193 TUV 20 387 tkr 3 096 tkr 23 483 tkr 537 450

2200 Inst för psykologi            1 911 tkr 260 tkr 2 171 tkr 46 39

2220 Sociologi                     105 tkr 21 tkr 126 tkr 4 3

2271 Nationalekonomi               370 tkr 69 tkr 439 tkr 12 10

2272 Statistik                     490 tkr 63 tkr 554 tkr 11 9

2300 Juridiska institutionen       917 tkr 122 tkr 1 039 tkr 21 18

2340 Statsvetenskap                1 386 tkr 227 tkr 1 614 tkr 40 34

2360 Ekonomisk historia            189 tkr 37 tkr 225 tkr 6 5

2500 Geografi och ekonomisk historia 224 tkr 52 tkr 276 tkr 7 6

2750 Kostvetenskap                 2 100 tkr 919 tkr 3 019 tkr 47 37

Totalt SAM 43 727 tkr 7 929 tkr 51 656 tkr 1 098 923

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                477 tkr 247 tkr 724 tkr 7 6

3704 Epidemiologi och global hälsa 159 tkr 82 tkr 241 tkr 2 2

Totalt MED 636 tkr 330 tkr 965 tkr 10 8

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 776 tkr 341 tkr 1 117 tkr 17 14

5160 Inst för Fysiologisk botanik  144 tkr 65 tkr 209 tkr 3 3

5400 Inst för Fysik                200 tkr 89 tkr 289 tkr 4 4

5410 TFE 24 tkr 11 tkr 35 tkr 1 0

5500 Kemiska institutionen         180 tkr 81 tkr 261 tkr 4 3

5730 Inst för MA och MA statistik 3 106 tkr 1 316 tkr 4 422 tkr 66 55

5740 NMD 13 568 tkr 4 147 tkr 17 716 tkr 289 244

Totalt TEKN 17 999 tkr 6 050 tkr 24 049 tkr 382 323

TOTALT 92 182 tkr 21 237 tkr 113 420 tkr 2 251 1 892

Kommentarer:

Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har hänsyn tagits till kurser klassade till området musik som överstiger 10 och som då

ersätts med kurspris som motsvarar natur/teknik.

Det som däremot inte tagits hänsyn till är de kurser som, i väntan på ny handläggningsordning för klassificering, idag är klassade 

till området hum men som bör klassas om till design, teknik alt övrigt.

HST: Baseras på uppgifterna ur studieplansverktyget SP (fd Valwebben) för antagna ht -17 och tidigare, uppgifter om planeringstal (förväntat antal antagna fr o m vt -18) samt 

beslut om fristående kurser (äskade samt beställda). Observera att ni bör ta hänsyn till hur relevanta siffrorna är när det gäller de kurser som er institution äskat att ge som 

fristående (historiken visar att ca 50 % blir av/fylls), en annan osäkerhet är eventuella avhopp under 2018 som kan ske av studenter som antagits före 2018. Generellt kan sägas 

att siffrorna ligger något högt i denna preliminära RTV jämfört med vad som troligen kommer att visa sig vid slutavräkningen.

HPR: En genomströmning på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser har tillämpats.
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Bilaga 2: Fördelning av forskningsmedel per fakultet och institution

Fakultet Instnr Inst Lön och schablon Lokaler Summa 2018

Hum 1620 Inst för språkstudier 4 764 462 77 250 4 841 712

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 3 845 565 70 158 3 915 723

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 469 500 5 750 475 250

1650 Estetiska ämnen               2 581 500 23 500 2 605 000

Hum Summa 11 661 027 176 658 11 837 685

Sam 2180 Pedagogik                     6 989 176 11 500 7 000 676

2193 Inst f tillämpad utbildn vetenskap 7 253 100 48 000 7 301 100

2200 Psykologi 1 252 000 1 252 000

2220 Sociologi 1 000 000 1 000 000

2300 Juridiska institutionen 363 000 12 000 375 000

Sam Summa 16 857 276 71 500 16 928 776

TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik 9 147 640 106 157 9 253 797

TekNat Summa 9 147 640 106 157 9 253 797

Med 3704 Epidemiologi och global hälsa 169 500 5 750 175 250

Med Summa 169 500 5 750 175 250
Totalsumma 37 835 443 360 065 38 195 508

Specificering av övriga poster Summa 2018

Ugem + Fgem till fakulteter 5 651 000

LH fast belopp (U-gem) 538 000

Tidskrift 535 000

Intern forskarskola 1 800 000

Internationalisering 650 000

Planeringsbidrag 250 000

Forsknings- och utvecklingsuppdrag 1 000 000

Samfinansierade doktorander 3 120 000

Doktorander 80 % finansiering 1 371 000

Forskningstid 300 000

Riktade satsningar 2018-21 5 800 000

Initieringsmedel 500 000
Totalsumma 21 515 000

Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2018 Enligt forskningsplan - löpande




