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Sammanfattning 

Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta resultat 2 105 tkr högre än budgeterat resultat som 

var -18 085 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 1 971 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget, alltså 

merparten. Årets resultat på denna verksamhet är 3 493 tkr och budgeterat resultat var 1 522 tkr.  

 

Skillnaderna beror främst på nedanstående: 

 resultatet på vh 10 och 11 är 3 267 tkr högre än budgeterat vilket i sin tur beror på  
1. återbetalningen av anslagsintäkter blev högre än budgeterat, 2 275 tkr 
2. minskade kostnader för utbildningsgemensamma kostnader, 2 296 tkr samt 
3. minskade utfördelningar till institutionerna, 3 582 tkr, 

Att utfördelningarna till institutionerna (punkt 3) minskade beror främst på att antalet 
helårsstudenter blev färre än budgeterat, 1 852 HST jämfört med budgeterade 2 034 HST. 

 resultatet på vh 12 är 456 tkr lägre och beror på att kostnaderna för 
universitetskanslersämbetets utvärderingar blev mer kostsamma än beräknat och 

 resultatet på vh 13 blev 838 tkr lägre än budgeterat och beror på att under året bytte 
projektet som Lärarlyftet redovisas på status till pågående och resultatet som budgeterades 
redovisades istället som en periodisering. I detta fall rör det sig alltså om en 
redovisningsteknisk detalj. 

 

Vg 2: Denna verksamhetsgren förklarar 166 tkr av det totala utfallets skillnad mot budget, vilket får 

betraktas som en liten skillnad då omsättningen är närmare 60 000 tkr. 

 

Vg 7: Denna verksamhetsgren förklarar -33 tkr. Budget och utfall stämmer väl överens och 

omsättningen är cirka 14 000 tkr. 

Det balanserade kapitalet har minskat från 75 394 tkr till 59 414 tkr under året och minskningen är 

störst på forskningssidan där minskningen är 19 441 tkr. 

Föredragande 

Anna Nordström 
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Lärarhögskolans resultat – totala intäkter, kostnader och 
resultat 
Avsnittet baseras på Lärarhögskolans resultaträkning för 2018, se tabell 1. Årets resultat är -15 980 

tkr. Det budgeterade resultatet var – 18 085 tkr. Differensen mellan årets resultat och budgeterat 

resultat är 2 105 tkr.  

 
 
Tabell 1: Resultaträkning, totalt 2018 (tkr) 

  

 

Utfall 
 

Budget  
 

Prognos 
 

Avvikelse  
utfall-budget 

3 Verksamhetens intäkter     

310 Anslag -3 006 -4 091 -2 677 1 085 

315 Medfinansiering 0 0 0 0 

320 Bidrag 27 245 17 652 29 101 9 593 

330 Uppdrag 21 487 17 462 20 251 4 025 

335 Periodiserade externa medel -12 206 -4 189 -13 201 -8 017 

340 Försäljningsintäkt 1 839 190 190 1 649 

380 Finansiella intäkter 16 0 0 16 

390 Fördelade gem intäkter 14 104 14 100 14 104 4 

Summa 49 479 41 124 47 767 8 355 

4 Verksamhetens kostnader     

410 Lönekostnader -17 747 -16 652 -17 314 -1 095 

490 Övriga personalkostnader -259 -50 -93 -209 

510 Lokalkostnader -2 106 -1 741 -1 852 -365 

520 Driftskostnader -40 856 -36 382 -40 659 -4 475 

547 Universitetsgem kostnader -3 923 -3 865 -3 865 -58 

548 Fakultetsgem kostnader 0 0 0 0 

549 Institutionsgem kostnader 0 0 60 0 

590 Finansiella kostnader -505 -460 -550 -45 

690 Avskrivningar -63 -60 -60 -3 

730 Medel för transfereringar 4 763 4 500 4 688 263 

770 Transfereringar -4 763 -4 500 -4 688 -263 

Summa -65 459 -59 209 -64 333 -6 250 

8 Årets resultat     

890 Årets resultat -15 980 -18 085 -16 566 2 105 

Summa -15 980 -18 085 -16 566 2 105 

 

Differensen på intäktssidan är, 8 355 tkr. Erhållna intäkter har jämfört med budget ökat med 16 372 

tkr och av dessa erhållna intäkter har 8 017 tkr mer periodiserats jämfört med budgeten. 

 

De främst anledningarna till differensen på intäktssidan är: 

 regeringens satsning på Kulturskoleklivet där universitetet tilldelades 4 500 tkr, 

 regeringsuppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket, 3 000 tkr,  

 att speciallärarprogrammet också höstterminen 2018 erbjöds inom ramen för Lärarlyftet 

vilket medförde en intäktsökning med 4 000 tkr jämfört med budget samt 

 att intäkterna inom regeringsuppdraget vidareutbildning av lärare – VAL var 1 000 tkr 

högre jämfört med budget. 

 

Ovanstående händelser var inte kända då budgeten beslutades. 

 

Att periodiseringarna ökat beror framför allt på att uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket 

blev känt för Lärarhögskolan i ett sent skede och verksamheten hann inte komma igång förrän mot 

slutet av året. På grund av att avtalsskrivandet mellan medverkande lärosäten och Umeå universitet 

inom ULF uppdraget försenades något kunde inte utfördelningarna till lärosätena göras enligt 

budget, vilket också bidragit till att periodiseringarna ökat.  



 

 

  

Kostnadsutfallet är 6 250 tkr högre än budgeterat utfall och förklaringen till detta är främst att: 

 kostnaderna inom Kulturskoleklivet är inte budgeterade eftersom vetskapen om projektet 

inte fanns då budgeten beslutades. Det rör sig om 4 500 tkr, 

 totala lönekostnaderna ligger cirka 1 000 tkr högre än budgeterat. Lönekostnaderna för 

kanslietspersonal har ökat med 500 tkr jämfört med budget och jämfört med utfallet 2017 

är ökningen 1 000 tkr.  

 Kostnaderna förknippade med Universitetskanslersämbetets utvärderingar blev 700 tkr 

högre än budgeterat.  

Grundutbildningsverksamhetens intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och uppdelat per verksamhet 
Årets resultat på grundutbildningsverksamheten är 3 493 tkr. Det budgeterade resultatet var lägre, 

1 522 tkr. Differens är 1 971 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, 151 831 tkr. Eftersom Lärarhögskolan inte 

nådde upp till utbildningsramen återbetalades 5 500 tkr och utfallet blev 146 331 tkr 

 

Kursersättningen till institutionerna uppgick till 101 299 tkr. Gemensamma kostnader för alla 

lärarutbildningar uppgick till 41 765 tkr, varav 24 252 tkr är medfinansiering av fakulteternas 

fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. 

 

Resultatet för den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten är 3 267 tkr, (151 831-5 500-101 

299-41 765). 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 3 267 tkr. De främsta 

skillnaderna mellan budget och utfall kommenteras nedan. 

 

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

5 500 tkr. Den beräknade återbetalningen i budgeten var 3 225 tkr. Utfallet på intäktsidan 

är alltså 2 275 tkr lägre än budgeterat. Detta minskar utfallet på resultatet.  

 

2. Lärarhögskolan har fördelat ut mindre medel till institutionerna än budgeterat, 3 582 tkr. 

Detta ökar utfallet på resultatet. Anledningen till att utfördelningen är mindre än 

budgeterat är framför allt att antal helårsstudenter inte ökade så som planerat i budgeten. 

Utfallet är 1 852 HST jämfört med budgeterade 2 034 HST.  Antalet helårsprestationer är 

1 703 jämfört med budgeterat antal 1 712.  

 

3. Slutligen; 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 1 960 tkr lägre än 

budgeterat. Anledningen till detta beror i huvudsak på att ersättningen till kommunerna 

 Intäkter 

Utfall/budget 

Kostnader 

Utfall/budget 

Resultat 

Utfall/budget 

10 Grundutbildningens stödfunktion 0/0 -306/0 -306/0 

11 Grundutbildning med anslag 13 133/12 663 -9 560/-12 663 3 573/0 

12 Grundutbildning med bidrag 16 237/12 338 -18 525/-14 171 -2 289/-1 833 

13 Uppdragsutbildning 20 517/17 462 -18 002/- 14 108 2 516/3 354 

Summa 49 888/42 463 -46 394/-40 941 3 493/1 522 



 

 

för den verksamhetsförlagda utbildningen blev 1 100 tkr lägre än budget. Utfallet på antal 

HST på utbildningsområde VFU ligger på 176 HST medan budgeten låg på 210 HST, en 

differens på 34, vilket förklarar de lägre kostnaderna. 

 

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 vakant under 

året, cirka 700 tkr. 

 

Utöver den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten redovisas på vh 11 också anslaget som 

erhålls för utbyggnad av ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, 4 244 tkr. Anslaget har i sin helhet 

fördelats ut till Institutionen för språkstudier.  

Grundutbildning med bidrag, verksamhet 12 
Det budgeterade resultatet var -1 833 tkr och utfallet blev 456 tkr lägre, det vill säga -2 289 tkr. Se 

tabell 2. 

 

På denna verksamhet redovisas 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. 

 

De två sistnämnda uppdragen är är nya och var inte kända då budgeten beslutades och är den 

främsta anledningen till skillnaden mellan budgeterade erhållna intäkter på 13 902 tkr och utfallet 

på 23 368 tkr. I tabell 1 redovisas erhållna intäkter + periodiseringar och därför kan inte dessa siffror 

direkt utläsas ur tabellen. 

 

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 ökat med 5 567 tkr vilket är en effekt av att kostnaderna 

inte ökat i samma takt som intäkterna har ökat. Den största skillnaden finns framför allt inom det 

nya uppdraget att skapa fler vägar in i läraryrket. Uppdraget var inte känt för Lärarhögskolan och 

hann inte komma i gång fullt ut under 2018. Detta är dock inte något som förklarar skillnaden 

mellan årets resultat och budgeterat resultat. 

 

Skillnaden är främst ett resultat av att kostnaderna för universitetskanslersämbetets utvärderingar 

under 2018 blev kostsammare än beräknat.  

Uppdragsutbildning, verksamhet 13 
Det budgeterade resultatet var 3 354 tkr och utfallet 2 516 tkr. Skillnaden mellan utfall och budget 

är - 838 tkr och beror på en redovisningsteknisk detalj. Under året byttes status på projektet som 

Lärarlyftet redovias på. Projektet är numera pågående och det resultat som budgeterades 

redovisades i stället som en periodisering. 

 

Verksamheten som redovisas som uppdragsutbildning är Snabbspåret och Lärarlyftet.  

 

Intäktsutfallet 20 517 tkr är högre än budgeterade intäkter på 17 462 tkr och beror främst på att 

omsättningen på Lärarlyftsuppdraget ökade jämfört med budget, 15 866 tkr jämfört med budget 11 

142 tkr. Detta beror på att antalet personer som antogs till höstens omgång till 

speciallärarprogrammet blev fler än vad som beräknades i budgeten. Det var 37 personer som antogs 

höstterminen 2018. Ökningen av omsättningen påverkar inte resultatet i någon högre utsträckning 

eftersom 94 procent av intäkterna fördelas ut till institutionerna. 

 



 

 

Kostnadsutfallet på -18 002 tkr är 3 894 tkr lägre än det budgetrade utfallet på -14 108 tkr och beror 

främst på att i och med att omsättningen på Lärarlyftsuppdraget ökade, ökade också utfördelningen 

till institutionerna, vilket i fallet med Lärarlyftet görs från ett kostnadskonto. 

Forskningsverksamhetens intäkter, kostnader och resultat – 
totalt och per verksamhet 
Årets resultat på forskningsverksamheten är -19 441 tkr. Resultatet är 166 tkr högre än det 

budgeterade resultatet på -19 607 tkr. Se tabell 3. Omsättningen på forskningsverksamheten är 

närmare 60 000 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 235 tkr.  

 

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

utfördelningar till institutionerna. Skillnaden är 805 tkr. Se tabell 3. Det är två poster som skiljer ut 

sig: 

 utfördelningen inom forsknings- och utvecklingsuppdragen blev 489 tkr lägre än budgeterat 

och 

 utfördelningen till samverkansprojekten blev 332 tkr lägre. 

 

För övrigt har utfördelningar gjorts enligt plan. Uppföljningar har också gjorts enligt den rutin som 

finns för detta och det har i dessa uppföljningar ännu inte framkommit att de utfördelningar som 

gjorts inte kommer att förbrukas inom ramen för utsatt dispositionstid. 

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 -31/0 -31/0 

21 Forsk. o fo utb m anslag -15 759/-16 564 -3 579/-3 041 -19 339/-19 605 

22 Bidragsforskning 1 191/1 125 -1 263/-1 126 -71/-1 

Summa -14 568/-15 439 -4 873/-4 167 -19 441/-19 607 

    

Universitetsgemensam verksamhet, intäkter, kostnader och 
resultat – totalt och per verksamhet 
På denna verksamhet 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 verksamheten redovisas också kostnader för Lärarhögskolans kansli men också 

kostnader för Lärarhögskolans  fem programråd, lärarutbildningsrådet, forskningskommittén, 

rektorskostnader och styrelsens kostnader. 

 

Årets resultat är -33 tkr att jämföra med budget på +/- 0. Omsättningen är 14 104 tkr.  Budget och 

utfall på både intäkts- och kostnadssidan stämmer väl överens.  



 

 

Balanserat kapital och dess utveckling 2016-2018 – totalt och 
per verksamhetsgren 
Totalt har det balanserade kapitalet under perioden minskat med 15 980 tkr, från 75 394 tkr till 59 

414. Se tabell 4.  

 

Tabell 4: Balanserat kapital 2016-2018: totalt, per verksamhetsgren och per verksamhet (tkr) 

 2016 2017 2018 

VG 1 Grundutbildning med stödfunktion    

10 Grundutbildningens stödverksam 213 333 -306 

11 Grundutbildning med anslag 24 324 25 139 29 045 

12 Grundutbildning med bidrag 9 689 9 052 6 764 

13 Uppdragsutbildning 2 115 5 033 7 549 

Totalt 36 341 39 558 43 051 

VG 2 Forskn o fo utb m stödfunktion    

20 Forskn, forskarutb stödv-het 39 -287 -31 

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 35 672 32 086 12 461 

22 Bidragsforskning 61 61 -10 

Totalt 35 772 31 860 12 419 

VG 7 Övrigt    

90 Univ gemensam stödverksamhet -83 210 842 

91 Universitetsgemensamt ö budget 3 003 3 766 3 101 

Totalt 2 920 3 976 3 943 

TOTALT 73 435 75 394 59 414 

 

Inom grundutbildning med stödfunktion har det balanserade kapitalet ökat med 3 493 tkr, 

från 39 558 tkr till 43 051 tkr. 

 

På vh 11 finns ett balanserat kapital på 29 045 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.  

 

På vh 12 har det balanserade kapitalet minskat med 2 289 tkr. Det motsvara kostnaderna för i 

budgeten beslutade avsättningar från myndighetskapitalet främst till utvärderingarna av 

förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammens tre inriktningar och ämneslärarprogrammet. 

 

På vh 13 har kapitalet ökat med 2 516 tkr. Ökningen var förväntad och  beror på den väl tilltagna 

ersättningen per deltagare som utgår från Arbetsförmedlingen inom uppdraget om Snabbspår för 

lärare och förskollärare.  

 

Det totala balanserade kapitalet på forskning och forskarutbildning med stödfunktion 

är 12 419 tkr vilket är en minskning med 19 441 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. Vid tidpunkten för satsningarnas slut beräknas 

Lärarhögskolans myndighetskapital på denna verksamhet ligga under 10 procent av omsättningen. 

 

På verksamhetsgren 7, universitetsgemensamt med stödfunktion är det balanserade 

kapitalet i princip oförändrat. 
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