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Bokslut Lärarhögskolan 2013 

De förändringar som skett under 2013 är att Lärarhögskolan har gått in i det 

universitetsgemensamma. I och med denna förändring har även strukturen på verksamhetsområden 

som ska användas för kansliets drift förändrats. Från att 2012 ha legat på verksamhet 10 och 20 så 

återfinns numer kansliets drift på verksamhet 90 och 91. (Universitetsgemensam verksamhet som 

finansieras med universitetsgemensamma medel i enlighet med resurstilldelningsbeslut) 

En förändring gentemot budget är att vi under 2013 har haft en större verksamhet inom Lärarlyftet 

än vad som kunde förutspås. Denna utökning har medfört att det har lyfts mer medel för OH än vad 

som togs hänsyn till i budgetarbetet.  

Under 2013 har kommunerna i länet och Region Västerbotten har i samförstånd med Lärarhögskolan 

sagt upp samarbetsavtalet med Lärarhögskolan. När de redan utlovade betalningarna gjorts kommer 

samtliga projekt inom detta område att avslutas. Medel tillhörande kommunerna är redan 

återbetalda. Parterna arbetar för att ta fram ett nytt samverkansavtal.  

Jämförelse mellan Budget, Utfall och Prognos 2013 

Verksamhetsområde Utfall 2012 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2013 tkr Prognos 2013 P 2 tkr 

Vht 10 1 931 -1 967 -4 039 -3 380 

Vht 11 15 643 7 238 3 529 4 531 

Vht 12 -3 117 -1 410 686 -1 123 

Vht 13 3 321 532 220 -795 

Vht 20 2 065 -350 -602 -314 

Vht 21 5 475 -5 508 -9 289 -5 462 

Vht 22 0 0 1 750 0 

Vht 90 0 -943 -739 -943 

Vht 91 0 2 829 -377 2 214 

Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter.  

Verksamhet 10, under 2013 finns här Lärarhögskolans fasta kostnader för universitetsgemensamma 

kostnader för grundutbildning och täckning för våra OH-kostnader från externa projekt under 

verksamhet 12 och 13. Det har även skett en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då 

institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Skillnaden mellan budget och utfall är att vi har 

haft en större försäljning av kurser inom främst Lärarlyftet än vad vi kunde förutse och därifrån fått 

mer intäkter. 

Verksamhet 11, här finns intäkter och kostnader rörande grundutbildningen. De två ekonomiskt sett 

största projekten som påverkar utfallet är ett projekt där intäkterna för grundutbildning tas in och ett 

där de vidareförmedlas ut till institutioner och fakultet. Lärarhögskolan har inte haft den 

studenttillströmning som vi önskat i budget utan utfallet visar (preliminärt) något lägre siffror än 

2012. I slutavräkningen i februari för 2012 fick vi tillbaka ca 1 miljon kronor. Prognosen för 

slutavräkning 2013 (som sker i februari 2014) är att vi måste betala tillbaka lite medel. Differensen 

mellan budget och utfall förklaras också delvis av att de öronmärkta medel för Samiska som 

Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet. Institutionen för språkstudier har haft svårigheter 

att rekrytera personal till verksamheten så av de 2 000 tkr som tilldelats samiska har bara 500 tkr 

betalts ut till institutionen, resterande medel bildar myndighetskapital hos Lärarhögskolan i väntan 
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på utbetalning. Jämför man utfallen mellan år 2012 och 2013 så består skillnaden i en återbetalning 

av SÄL medel på 6 000 tkr som felaktig reserverats hos EA men korrigerats.  

Verksamhet 12, under denna del återfinns grundutbildning med bidrag, vidareutbildning av lärare 

(VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. 

Verksamheten finansieras via Kammarkollegiet och Lärarhögskolan betalar ut medel till 

institutionerna vid Umeå universitet utifrån antal HST som de utbildar inom VAL- och ULV-kurser. 

Differensen mellan budget och utfall 2013 består i att budget inte periodiserats och att det gjorts 

utbetalningar från projekt med myndighetskapital som ej var budgeterade. Dessa utbetalningar rör 

tillexempel internationaliseringsmedel från tidigare års utlysningar och kursutveckling av kurser inom 

Lärar- och Förskolelärarlyftet.  

Verksamhet 13, Uppdragsutbildning. För Lärarhögskolans del rör det sig om verksamhet inom Lärar- 

och Förskolelyftet samt verksamhet inom samverkansområdet tidigare benämnt RUC. Verksamheten 

inom främst Lärarlyftet har gått över förväntan, under 2012 såldes kurser för 4,2 mkr, budget lades 

på 5 mkr och utfallet blev 21,7. Huvudparten av dessa medel går till de institutioner som genomför 

utbildningarna och Lärarhögskolan lyfter endast av en viss procent för administrativa kostnader 

enligt överenskommelse med institutionerna. Uppsägningen av samarbetsavtalet medför ett 

kostnadsutfall på ca 1 mkr, det är myndighetskapital som fördelas ut till de olika deltagarna.  

Verksamhet 20, under 2013 betalades de universitetsgemensamma kostnaderna för forskning här 

samt en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård 

(Intäkt).  

Verksamhet 21, här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör 

forskning och forskarutbildning. Under 2013 har forskningen i stort löpt enligt plan, differensen 

mellan budget och utfall återfinns i Forskning och kompetenssatsning 2009-2016. Följden blir att 

utbetalningen för medlen skjuts framåt i tiden.  

Verksamhet 22, Bidragsforskning. Under denna verksamhet tar Lärarhögskolan in medel för forskning 

från Baltic gruppen och Carl Bennet AB. Differensen mellan budget och utfall består i att budgeten 

inte periodiserats.  

Verksamhet 90, liksom verksamhet 91 nytt verksamhetsområde för Lärarhögskolan i och med att 

Lärarhögskolan integrerades i det universitetsgemensamma. Hit förs de beräknade 

overheadkostnaderna för driften av själva kansliet. Del av chefs och ekonomiadministratörs lön och 

omkostnader. 

Verksamhet 91, Lärarhögskolans kanslis lön och driftkostnader. Skillnaden mellan budget och utfall 

förklaras bland annat av att personal slutat innan planerat och att några varit sjukskrivna eller gått på 

deltid. Kompetensutveckling har inte genomförts i den utsträckning som var planerat. Gemensamma 

planeringsdagar med fakulteterna är en annan aktivitet som utgått.  
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RESULTATRÄKNING   Utfall (tkr) Utfall (tkr)   

  2013-01-01 - 2012-01-01--   

        2013-12-31 2012-12-31   

Verksamhetens intäkter       

 Anslag   -1 076  6 748    

 Medfinansiering   2 361  1 085    

 Bidrag   13 765  7 406    

 Uppdrag   23 440  6 424    

 Periodiserade externa medel  -3 360  10 369    

 Försäljningsintäkter  13 862  26 939    

 Finansiella intäkter           635  504    

 Fördelade gemensamma intäkter  9 487  0    

 Summa   59 114  59 475    

         

Verksamhetens kostnader       

 Lönekostnader   13 851  14 396    

 Övriga personalkostnader  -4  130    

 Lokalkostnader   1 502  1 745    

 Driftskostnader   36 225  29 589    

 Universitetsgem kostnader  5 502  6 070    

 Fakultetsgem kostnader  -145  -8 813    

 Finansiella kostnader  400  317    

 Avskrivningar    62  150    

 Summa   57 393  43 584    

         

Årets kapitalförändring  1 721  15 891    

        

        

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2013-01-01 - 2013-12-31), 

tkr  

    Årets    Balanserade  

    kapital-    medel Varav Varav 

Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring    Totalt periodiserat bal kapital 

         

Grundutbildning        

 - stödvhet (vhet 10) 0 668 -668  -7 922   -7 254 

 - anslag (vhet 11) 13 471  6 232  7 239  30 884   23 646  

 - bidrag (vhet 12) 6 738  8 149  -1 411  17 771  6 411  12 770  

 - uppdrag (vhet 13) 23 448  22 917  531  4 670    4 139  

Summa 43 657  37 966  5 691  45 403  6 411  33 301  

         

Forskning/forskarutbildning       

 - stödvhet (vhet 20) 0 350 -350  -2 910   -2 560 

 - anslag (vhet 21) -3 201  2 306  -5 507  36 200   41 708  

 - bidrag (vhet 22) 3 710  3 710  0  3 519  3 519  0  

Summa 509  6 366  -5 857  36 809  3 519  39 148  

         

Övrig verksamhet        

 - stödvhet (vh 90/70) 0 943 -943  -943   0 

 - univ gem/övr (vh 91/71) 14 949  12 120  2 829  2 829   0  

Summa 14 949  13 063  1 886  1 886  0  0  

         

Summa totalt 59 115  57 395  1 720  84 098  9 930  72 449  

 


