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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter och kostnader 
Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan årets resultat 
och budgeterat resultat är 7 971 tkr. Se tabell 1. 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2016   

 
Utfall (tkr) 

 
Budget (tkr)  

 
Prognos (tkr) 

 
Avvikelse  

utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     
310 Anslag 12 798 9 390 10 367 3 409 

315 Medfinansiering 123 123 123 0 

320 Bidrag 15 751 13 566 16 132 2 185 

330 Uppdrag 6 146 3 536 5 036 2 610 

335 Periodiserade externa medel -2 932 -117 -2 273 -2 816 

340 Försäljningsintäkt 2 367 2 250 2 310 117 

380 Finansiella intäkter 10 0 0 10 

390 Fördelade gem intäkter 13 643 13 643 13 643 0 

Summa 47 905 42 391 45 338 5 514 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -16 333 -16 232 -16 231 -102 

490 Övriga personalkostnader -150 -90 -190 -60 

510 Lokalkostnader -2 145 -1 971 -1 818 -174 

520 Driftskostnader -24 198 -27 205 -24 163 3 007 

547 Universitetsgem kostnader -2 983 -3 028 -3 028 45 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 

590 Finansiella kostnader -455 -220 -440 -235 

690 Avskrivningar -42 -20 -57 -22 

730 Medel för transfereringar 40 0 50 40 

770 Transfereringar -40 0 -50 -40 

Summa -46 307 -48 765 -45 926 2 458 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat 1 598 -6 373 -588 7 972 

Summa 1 598 -6 373 -588 7 972 
 
Differensen är större på intäktssidan än kostnadssidan, 5 514 tkr jämfört med 2 458 tkr (se tabell 1). Det 
är anslagsintäkterna som står för den största skillnaden, 3 409 tkr. På grundutbildningsverksamheten 
är utfallet på anslagsintäkterna 7 589 tkr lägre än budgeterat (ska alltså läsas med ett minustecken) men 
på forskningsverksamheten är motsvarande utfall 10 998 tkr högre. Alltså en skillnad på 3 409 tkr. 
Bidragsintäkterna ligger drygt 2 000 tkr högre än budget, främsta orsaken är att intäkterna inom VAL-
projektet blev högre än förväntat (vh 12). Uppdragen, som består av intäkter för kurser inom Lärarlyftet, 
ligger drygt 2 600 tkr över budget (vh 13). Utfallet på periodiseringarna är lägre än budgeterat och det 
är främst inom VAL-projektet och övningsskoleprojektet som medel inte har förbrukats i den omfattning 
som förutspåddes (vh 12). 
 
Den i särklass största differensen på kostnadssidan återfinns bland driftskostnaderna, 3 007 tkr. Till 
viss del är detta samma sak som att periodiseringarna är lägre, eftersom här återfinns de lägre 
kostnaderna på till exempel övningsskoleprojektet vilket också resulterar i att mer medel periodiseras. 
Det andra skälet till differensen är att utvecklingen av valwebben, till vilket det i budgeten var avsatt 
2 000 tkr, inte blev av. 



Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 2 997 tkr. Det budgeterade resultatet var högre, 
5 572 tkr. Differens är – 2 575 tkr. Se tabell 2. 
 
Intäktsutfallet är 29 469 tkr. Jämfört med budget är det drygt 5 795 tkr lägre. Att utfallet är lägre än 
budgeterade intäkter beror främst på: 

• en ökning av utfördelning av kursintäkter till institutionerna. Lärarhögskolan har fördelat ut 
8 674 tkr mer än budgeterat under 2016 (detta gör att utfallet blir lägre och ska läsas med ett 
minustecken), 

• grundutbldningsanslaget är högre än budgeterat, 4 395 tkr 
• utfördelningen av anslaget för minoritetsspråken till institutionen för språkstudier är högre än 

budgeterat, -1 338 tkr, 
• kostnaderna inom övningsskoleprojektet och VAL-projektet blev lägre vilket resulterar i att mer 

medel periodiserades, -2 455 tkr och slutligen 
• ökade intäkterna inom Lärarlyftet jämfört med budget, 2 610 tkr. 

 
Kostnadsutfallet är 26 472 tkr vilket är 3 220 tkr lägre än budget. Att kostnaderna är lägre beror främst 
på att: 

• arbetet med att utveckla valwebben sköts upp, 2 000 tkr, 
• kostnaderna inom VAL-projektet blev lägre cirka 1 600 tkr, 
• kostnaderna för övningsskoleprojektet blev lägre cirka 1 100 tkr och slutligen 
• ökade kursintäkterna som fördelades ut till institutionerna inom Lärarlyftet med -2 500 tkr 

(fördelas ut med ett kostnadskonto). 

Grundutbildning med anslag och stödverksamhet, verksamhet 10 och 11 
Lärarhögskolans utbildningsram (anslagsintäkter) var för 2016, 125 988 tkr. Lärarhögskolan fick också 
en återbetalning från universitetet på 4 392 tkr. Anledningen var att vid den preliminära 
slutavräkningen för 2015 betalade Lärarhögskolan tillbaka för mycket medel. 
 
Kursersättningen till institutionerna uppgick till 96 602 tkr. Gemensamma kostnader för alla 
lärarutbildningar uppgick till 33 041 tkr (varav 18 884 tkr är medfinansiering av fakulteternas fakultets- 
och universitetsgemensamma kostnader). 
 
Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 738 tkr (125 988+4 392-96 602-
33 041). Dessa siffror kan inte utläsas direkt i någon av tabellerna eftersom intäkterna som kommer in 
och ersättningarna till institutionerna redovisas på samma budgetkod, (310 anslagsintäkter). Det 
budgeterade resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten var 2 793 tkr. Skillnaden 
beror främst på två saker. För det första: helårsprestationerna blev högre än förväntat och hamnade på 
utbildningsområden med högre prislapp. Det är främst fler på teknik och natur och färre på hum och 
sam. Budgeterad helårsprestation var 1 570 och utfallet blev 1 620. För det andra: budgeterat antal 
helårsstudenter stämde väl med utfallet, men fördelningen på utbildningsområdena skiljde sig åt vilket 
medförde en fördyring. Budgeterat antal helårsstudenter var 1 839 och utfallet blev 1 828.  
 
Utöver den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten redovisas på vh 11 också anslaget som erhålls 
för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 105 tkr. Utav anslaget har 1 338 tkr fördelats 
ut till Institutionen för språkstudier för detta arbete. Resultatet är 2 767 tkr och dessa medel finns kvar 
på Lärarhögskolan för utbetalning till institutionen vid ett senare tillfälle. 
 
Årets resultat totalt på vh 10 och 11 är 3 506 tkr. Vilket är summan av resultatet på den 
anslagsfinansierade utbildningsverksamheten och nettot av den ekonomiska verksamheten på 
utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, det vill säga 738 tkr + 2 767 tkr. Se tabell 2. 



Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Denna verksamhet finansieras nästan uteslutande av medel från regeringen som kommer via 
Kammarkollegiet. Det budgeterade resultatet var -1 326 tkr och utfallet -675 tkr. Differensen är alltså 
651 tkr. Se tabell 2. 
 
Här redovisas vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och 
övningsskoleprojektet. Alla dessa tre är vad som kallas pågående projekt, vilket bland annat betyder att 
de inte visar resultat. Ett eventuellt resultat förs över till nästkommande år via en periodisering. Som 
nämnts i tidigare avsnitt har periodiseringarna jämfört med budget ökat vilket är en effekt av att 
kostnaderna varit lägre. Detta är dock inte något som förklarar skillnaden mellan årets resultat och 
budgeterat. 
 
Skillnaden är främst ett resultat av att Lärarhögskolan avsatt medel från myndighetskapitalet från 
verksamhet 12 som inte fullt ut nyttjats alternativt bokförts på annan verksamhet. 

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var -1 tkr och utfallet 166 tkr. Differensen är alltså 167 tkr. Se tabell 2. 
 
Inom denna verksamhet har ett nytt uppdrag tillkommit sedan budgeten beslutades och det är 
snabbspåret. Uppdraget kommer från Arbetsförmedlingen och går ut på att universitetet ska leverera en 
lärar- förskollärarförberedande utbildning omfattande 26 veckor för arabisktalande nyanlända med 
examen som lärare eller förskollärare. Utbildningarna kommer starta under 2017, men kostnader 
motsvarande 125 tkr upparbetades under 2016. 
 
Det stora uppdraget inom vh 13 är Lärarlyftsuppdraget. Det är främst omsättningen som ökat jämfört 
med budget, det rör sig om cirka 2 600 tkr. Kostnaderna hängde inte riktigt med i samma takt som 
intäktsökningen så resultatet blev drygt 380 tkr. 
 
Tabell 2: Resultaträkning 2016, Grundutbildning med stödfunktion (tkr) 

 Intäkter 
Utfall/budget 

Kostnader 
Utfall/budget 

Resultat 
Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 213/0 213/0 
11 Grundutbildning med anslag 11 940/19 508 -8 647/12 610 3 293/6 898 
12 Grundutbildning med bidrag 11 383/12 220 -12 058/-13 546 -675/- 1 326 
13Uppdragsutbildning 6 146/3 536 -5 980/- 3 537 166/-1 
Summa 29 469/35 264 -26 472/-29 692 2 997/5 572 

  



Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
Årets resultat på forskningsverksamheten är -1 190 tkr. Budgeterat resultat var -11 905 tkr. Differensen 
är 10 715 tkr. Se tabell 3. 

Forskning och forskarutbildning med fakultetsanslag och stödverksamhet, 
verksamhet 20 och 21 
Dessa två verksamheter visar tillsammans resultatet på den anslagsfinansierade 
forskningsverksamheten. I första avsnittet nämndes att den största skillnaden på totalen mellan utfall 
och budget vad gäller intäkter finns under anslagsintäkterna. Forskningssidan står för 10 998 tkr av 
skillnaden (grundutbildningens påverkan gick åt andra hållet, det vill säga utfallet var lägre än 
budgeterat). 
 
De främsta anledningarna till skillnaden mellan utfall och budget på forskningsverksamheten är: 
 

• en del av medlen som avsattes för forskningssatsningen 2016-2019 sköts upp, 7 000 tkr, 
• medel som avsatts för forskningssamverkan med övningsskolor påbörjades inte som planerat, 

1 000 tkr, 
• det budgeterade beloppet för de samfinansierade doktorander som startade hösten 2016 låg för 

högt, 600 tkr och slutligen 
• fick området specialpedagogik inom forsknings- och kompetenssatsningen 2009-2016 

omdisponera medel från 2016 till 2017, 1 600 tkr. 
 
På kostnadssidan är skillnaden mellan utfall och budget endast 101 tkr. Se tabell 3. 
 
Tabell 3: Resultaträkning 2016, forskning och forskarutbildning med stödfunktion (tkr) 

 Intäkter 
Utfall/budget 

Kostnader 
Utfall/budget 

Resultat 
Utfall/budget 

20 Forsk. o fo utb m stödfunktion 0/0 39/0 39/0 
21 Forsk. o fo utb m anslag 3 273/-7 746 -4 521/-4 622 -1 249/-12 367 
22 Bidragsforskning 1 436/1 230 -1 416/-768 19/462 
Summa 4 708/-6 516 -5 899/-5 390 -1 190/-11 905 

 

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
Verksamhet 90 och 91. På verksamhet 90 redovisas Lärarhögskolans stödkostnader för kansliet. Det 
rör sig till exempel om kostnader för tid som kanslichefen och en administratör arbetar med annat än 
Lärarhögskolans kärnverksamhet. På verksamhet 91 redovisas kostnader för Lärarhögskolans kansli 
men också kostnader för Lärarhögskolans  fem programråd, lärarutbildningsrådet, 
forskningskommittén, rektorskostnader och styrelsens kostnader. Årets resultat år -208 tkr att jämföra 
med budget på – 40 tkr. Omsättningen är 13 693 tkr. 
  



Balanserat kapital och dess utveckling 2014-2016 – totalt och 
per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet under perioden ökat med 1 598 tkr, från 73 435 tkr till 75 033 tkr. 
Se tabell 4. 
 
Tabell 4: Balanserat kapital 2014-2016: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2014 2015 2016 
VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    
10 Grundutbildningens stödverksam 4 355 308 213 
11 Grundutbildning med anslag 16 320 20 724 24 324 
12 Grundutbildning med bidrag 10 816 10 364 9 689 
13 Uppdragsutbildning 4 538 1 949 2 115 
Totalt 36 030 33 344 36 341 
VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    
20 Forskn, forskarutb stödv-het 485 299 39 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 34 131 36 622 35 672 

22 Bidragsforskning 0 42 61 
Totalt 34 615 36 963 35 772 

VG 7 Övrigt    
90 Univ gemensam stödverksamhet 2 464 2 246 -83 
91 Universitetsgemensamt ö budget 696 881 3 003 
Totalt 3 160 3 128 2 920 
TOTALT 73 805 73 435 75 033 

 
Inom utbildningsverksamheten med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat med 2 997 
tkr, från 33 344 tkr till 36 341 tkr. 
 
På vh 11 finns ett balanserat kapital på 24 324 tkr. Utav dessa medel är 5 912 tkr vikta för lärarutbildning 
i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. Anslaget ska fördelas ut till Institutionen för språkstudier men 
förbrukningen har inte legat i nivå med anslaget och därför har ett balanserat kapital ackumulerats. Från 
och med 2017 kommer anslaget att i sin helhet fördelas ut till institutionen. Anledningen till att kapitalet 
ökade 2015 är att Lärarhögskolan då började med att nollställa stödverksamheten mot vh 11 och där 
hade ett kapital på drygt 4 000 tkr ackumulerats. 
 
I övrigt är förändringarna på verksamhetsgren 1 förhållandevis små. 
 
Utav det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med 
stödfunktion, 35 772 tkr, hör 2 427 tkr till Forsknings- och kompetenssatsningen 2009-2016 och är 
således märkta och uppbundna för denna satsning. Denna satsnings andel av det balanserade kapitalet 
har minskat över åren och kommer att vara helt förbrukad vid 2017 års utgång. 
 
Den resterande delen av det balanserade kapitalet hör till den ordinarie forskningsplanen. Ett kapital 
har medvetet byggts upp under åren och under 2016 påbörjades utbetalningarna till de större 
forskningssatsningarna mellan åren 2016 och 2019. Lärarhögskolans styrelse beslutade om fördelning 
mellan olika forskningsområden i december 2015 samt i september 2016 för de som ska pågå mellan 
2017 och 2020. Sammantaget medför dessa satsningar att det balanserade kapitalet beräknas ligga på 
10 procent av omsättningen 2021. 
 
Mellan åren 2013 och 2014 ackumulerades ett överskott på verksamhetsgren 7, främst på 
grund av att lönekostnaderna blev lägre än väntat. Precis som för verksamhetsgren 1 nollställs numer 
stödverksamheten och det är förklaringen till ökningen av balanserade kapitalet på vh 91 och 
motsvarande minskning på vh 90. 
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