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Sammanfattning 

Årets resultat är -8 760 tkr. Totalt sett är detta resultat 4 849 tkr högre än budgeterat resultat som 

var -13 610 tkr. Skillnaden förklaras enklast om den fördelas mellan de tre verksamhetsgrenarna: 

grundutbildningen (vg1), forskning och forskarutbildning (vg 2) samt övrig universitetsgemensam 

verksamhet (vg 7). 

Vg 1: Denna verksamhetsgren förklarar, 4 133 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget, alltså 

merparten. Årets resultat på denna verksamhet är 3 363 tkr och budgeterat resultat var -770 tkr.  

 

Skillnaderna beror främst på nedanstående: 

 resultatet på vh 10 och 11 är 3 802 tkr högre än budgeterat vilket i sin tur beror på  
1. Den budgeterade återbetalningen av anslagsmedel, 5 691 tkr, var 13 012 tkr lägre än 

den faktiska återbetalningen på 18 703 tkr, som gjordes vid den preliminära 
avräkningen. 

2. återbetalningen vid den preliminära avräkningen i december 2018 blev för stor och 
dessa medel betalades tillbaka 2019, 2 275 tkr, 

3. minskade kostnader för utbildningsgemensamma kostnader, 3 012 tkr samt 
4. minskade utfördelningar till institutionerna, 11 526 tkr. 

Att utfördelningarna till institutionerna (punkt 4) minskade beror främst på att antalet 
helårsstudenter blev färre än budgeterat, 1 858 HST jämfört med budgeterade 2 094 HST. 

 resultatet på vh 12 är 325 tkr högre och beror på att mer medel från myndighetskapitalet har 
använts för arbete med resultaten från universitetskanslersämbetets utvärderingar under 
2018. 

 resultatet på vh 13 blev 657 tkr högre än budgeterat och beror främst på att omfattningen 
på Lärarlyftet blev högre än budgeterat. 

 

Vg 2: Denna verksamhetsgren förklarar 428 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget, vilket får 

betraktas som en liten skillnad då omsättningen är drygt 65 000 tkr.  

 

Vg 7: Denna verksamhetsgren förklarar 288 tkr. Budget och utfall stämmer väl överens och 

omsättningen är 15 095 tkr. 

Det balanserade kapitalet har minskat från 59 414 tkr till 56 336 tkr under året och minskningen är 

störst på forskningssidan där minskningen är 6 111 tkr. 
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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter, kostnader och 
resultat 
Avsnittet baseras på Lärarhögskolans resultaträkning för 2019, se tabell 1. Årets resultat är -8 760 

tkr. Det budgeterade resultatet var – 13 610 tkr. Differensen mellan årets resultat och budgeterat 

resultat är 4 850 tkr.  

 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2019 (tkr) 

  

 

Utfall 
 

Budget  
 

Prognos 
 

Avvikelse  
utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     

310 Anslag 1 491 2 639 2 724 -1 148 

315 Medfinansiering 0 0 0 0 

320 Bidrag 25 950 22 970 25 209 2 980 

330 Uppdrag 10 840 9 922 10 770 918 

335 Periodiserade externa medel -3 977 -4 155 1 872 178 

340 Försäljningsintäkt 4 226 1 340 -196 2 886 

380 Finansiella intäkter 29 10 18 19 

390 Fördelade gem intäkter 14 676 14 272 14 676 404 

Summa 53 234 46 998 55 073 6 236 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -19 687 -19 404 -19 554 -283 

490 Övriga personalkostnader -377 -191 -160 -186 

510 Lokalkostnader -2 168 -1 972 -1 958 -196 

520 Driftskostnader -35 378 -34 518 -40 338 -860 

547 Universitetsgem kostnader -4 004 -4 004 -4 121 0 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 

590 Finansiella kostnader -322 -460 -363 138 

690 Avskrivningar -58 -58 -56 0 

730 Medel för transfereringar 10 120 4 763 9 823 5 358 

770 Transfereringar -10 120 -4 763 -9 823 -5 358 

Summa -65 459 -61 995 -60 608 -1 387 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat -8 760 -13 610 -11 477 4 849 

Summa -8 760 -13 610 -11 477 4 849 

 

Differensen mellan utfall och budget på intäktssidan är 6 236 tkr. De främst anledningarna till 

differensen är: 

 regeringens fortsatta satsning inom övningsskoleprojektet där universitetet tilldelades 

ytterligare 3 558 tkr, 

 att fler studenter antogs inom regeringsuppdraget vidareutbildning av lärare, vilket 

genererade ökade intäkter jämfört med budget motsvarande 1 187 tkr samt 

 att ett överskott på 2 425 tkr från 2018 inom projektet Lärarlyftet på Institutionen för 

estetiska ämnen inte blivit reglerat. 

 

 intäkterna från regeringsuppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket  blev 1 500 tkr 

lägre än budgeterat, detta beror på en omfördelning av intäkter inom medverkande 

lärosäten och inte på en minskning av uppdraget. 

 

Ovanstående händelser var inte kända då budgeten beslutades. 

 

Kostnadsutfallet är 1 387 tkr högre än budgeterat utfall. Det finns inga poster som utmärker sig 

speciellt och i förhållande till de totala kostnaderna motsvarar skillnaden drygt två procent.  



 

 

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
 

Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 3 363 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, 

-770 tkr. Differens är 4 133 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, 161 501 tkr. Eftersom Lärarhögskolan inte 

nådde upp till utbildningsramen återbetalades 18 703 tkr och utfallet blev 142 798 tkr 

 

Kursersättningen till institutionerna uppgick till 98 918 tkr. Gemensamma kostnader för alla 

lärarutbildningar uppgick till 40 030 tkr, varav 26 015 tkr är medfinansiering av fakulteternas 

fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. 

 

Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 3 802 tkr, (161 501-18 703-98 

918-40 078). 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 3 802 tkr. De främsta 

skillnaderna mellan budget och utfall kommenteras nedan. 

 

1. Lärarhögskolan nådde inte upp till den tilldelade utbildningsramen utan fick betala tillbaka 

18 703 tkr. Den beräknade återbetalningen i budgeten var 5 691 tkr. Utfallet på intäktsidan 

är alltså 13 012 tkr lägre än budgeterat. Detta gör att resultatet minskar i förhållande till 

budgeten.  

 

2. Lärarhögskolan har fördelat ut mindre medel till institutionerna än budgeterat, 11 526 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 1 858 HST jämfört med budgeterade 2 094 HST.  Antalet 

helårsprestationer är 1 635 jämfört med budgeterat antal 1 763.  

 

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 3 012 tkr lägre än budgeterat. 

Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna för den 

verksamhetsförlagda utbildningen blev  2 000 tkr lägre än budget. Utfallet på antal HST på 

utbildningsområde VFU ligger på 157 HST medan budgeten låg på 193 HST, en differens på 

36, vilket förklarar de lägre kostnaderna för ersättningen till kommunerna. 

 

Kostnaden för de logopeder som Lärarhögskolan anlitar för att kunna erbjuda studenterna 

röst- och talträning har också blivit lägre på grund av att en av tjänsterna varit delvis vakant 

under året, cirka 500 tkr. 

 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 -432/0 -432/0 

11 Grundutbildning med anslag 10 560/12 733 -6 326/-12 733 4 233/0 

12 Grundutbildning med bidrag 23 304/18 550 -24 204/-19 124 -899/-574 

13 Uppdragsutbildning 9 371/9 873 -8 910/- 10 069 461/-196 

Summa 43 235/41 156 -39 872/-41 926 3  363/-770 



 

 

4. Slutligen: vid slutavräkningen för 2018, som görs i mars 2019, återbetalades 2 275 tkr till 

Lärarhögskolan eftersom återbetalningen vid den preliminära avräkningen i december 

2018 blev för stor. 

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Det budgeterade resultatet var -899 tkr och utfallet blev -574, det vill säga  325 tkr högre, se tabell 

2. 

 

På denna verksamhet redovisas de flesta av Lärarhögskolans nationella uppdrag, främst 

finansierade via Kamarkollegiet. 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. 

 

Försöksverksamheten med  övningsskolor och övningsförskolor erhöll medel motsvarande 3 558 tkr  

under 2019 vilket inte var känt då budgeten beslutades och denna intäkt är främsta anledningen till 

intäktsökningen, se tabell 2. 

 

ULV-projektet har också ökat i omfattning under året och i monetära termer är ökningen 50 procent, 

från ett förväntat utfall på 900 tr till faktiskt utfall på 1 437 tkr. Det var 33 studenter som antogs 

inom ULV under 2019 jämfört med 18 studenter under 2018. 

 

Inom VAL-projektet, som nämnts tidigare, har fler studenter antagits under året, vilket genererade 

ökade intäkter jämfört med budget motsvarande 1 187 tkr 

 

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 992 tkr vilket enkelt uttryckt innebär att 

kostnaderna har ökat i högre takt än intäkterna. Förändringar syns framför allt inom 

försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor samt kulturskoleklivet. Inom 

uppdraget att skapa fler vägar in i läraryrket har periodiseringarna ökat, vilket indikerar att 

kostnaderna varit lägre än budgeterat.  

 

Detta är dock inte något som förklarar skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat på 

325 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 

åtgärdsplaner med anledning av universitetskanslersämbetets utvärderingar av 

förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem under 2018.  

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var -196 tkr och utfallet 461 tkr. Skillnaden mellan utfall och budget är 

657 tkr.  

 

Verksamheten som redovisas som uppdragsutbildning är snabbspåret och Lärarlyftet.  

 

Då budgeten beslutades antogs att det under 2019 skulle starta en fjärde omgång av snabbspåret, 

men så blev inte fallet och till följd av detta har både intäkter och kostnader blivit lägre. 

Arbetsförmedlingen sa upp avtalet med Umeå universitet i slutet av 2018 och snabbspåret för 

nyanlända arabisktalande lärare och förskollärare kommer fortsättningsvis ges från Örebro 

univesitet. 

  



 

 

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
 

Årets resultat på forskningsverksamheten är -11 798 tkr. Resultatet är 428 tkr högre än det 

budgeterade resultatet på -12 226 tkr. Se tabell 3. Omsättningen på forskningsverksamheten är drygt 

65 000 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 476 tkr.  

 

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

utfördelningar till institutionerna. Skillnaden är 1 100 tkr. Se tabell 3. Hälften av skillnaden beror 

på återbetalningar som institutionerna gjort av tidigare beviljade forskningsmedel där 

dispositionstiden gått ut. I övrigt är det små skillnader på ett par forskningssatsningar så som till 

exempel att fyra istället för fem planeringsbidrag beviljades. 

 

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.  

 

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 0/0 483/0 483/0 

21 Forsk. o fo utb m anslag -8 044/-9 144 -4 189/-3 082 -12 233/-12 226 

22 Bidragsforskning 3 273/314 -3 321/-314 -48/0 

Summa -4 771/-8 830 -7 028/-3 396 -11 798/-12 226 

    

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
På denna verksamhet redovisas Lärarhögskolans kostnader för kansliet. verksamheten redovisas 

också kostnader för Lärarhögskolans kansli men också kostnader för Lärarhögskolans  fem 

programråd, forskningskommittén, föreståndarkostnader och styrelsens kostnader. 

 

Årets resultat är -325 tkr att jämföra med budget på -613. Omsättningen är 15 095 tkr.  Budget och 

utfall på både intäkts- och kostnadssidan stämmer väl överens.  



 

 

Balanserat kapital och dess utveckling 2017-2019 – totalt och 
per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet minskat med 8 760 tkr, från 59 414 tkr till 56 336. Se tabell 4.  

 

Tabell 4: Balanserat kapital 2017-2019: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2017 2018 2019 

VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    

10 Grundutbildningens stödverksam 333 -306 -432 

11 Grundutbildning med anslag 25 139 29 045 32 972 

12 Grundutbildning med bidrag 9 052 6 764 5 864 

13 Uppdragsutbildning 5 033 7 549 8 010 

Totalt 39 558 43 051 46 414 

VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    

20 Forskn, forskarutb stödv-het -287 -31 483 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 32 086 12 461 5 879 

22 Bidragsforskning 61 -10 -59 

Totalt 31 860 12 419 6 303 

VG 7 Övrigt    

90 Univ gemensam stödverksamhet 210 842 -99 

91 Universitetsgemensamt ö budget 3 766 3 101 3 717 

Totalt 3 976 3 943 3 618 

TOTALT 75 394 59 414 56 336 

 

Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat med 3 802 tkr, 

från 43 051 tkr till 46 414 tkr. Kostnaderna på denna verksamhetsgren är 173 817 tkr.  

Myndighetskapitalet i förhållande till årets kostnader överstiger 10 procent och ett indrag 

motsvarande 10 procent av årets positiva resultat kommer att göras. 

 

På vh 11 finns ett balanserat kapital på 32 972 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 kommer att tas fram under 2020. 

 

Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion 

är 6 303 tkr vilket är en minskning med 6 116 tkr. Utfördelningarna till de särskilda 

forskningssatsningarna som påbörjades 2016 och 2017 och som kommer att pågå till 2020 

fortskrider enligt planerat och nu förbrukas alltså det balanserade kapital som under några år 

byggdes upp för att kunna göra dessa satsningar. Myndighetskapitalet ligger på denna verksamhet 

strax under 10 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 325 tkr, från 3 943 tkr till 3 618 tkr. I förhållande till mål för 

myndighetskapital är det för högt på denna verksamhet. Vid ett positivt resultat på denna 

verksamhet kommer det göras ett indrag med, i dagsläget, 10 procent av det positiva resultatet.  
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