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I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör 

Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista tabellen i detta dokument) syns den minskade 

verksamheten bland intäkterna under posten uppdrag och bland kostnaderna under posten 

driftskostnader. 

Under tabellen som visar resultaträkningen återfinns förändringen av Lärarhögskolans balanserade 

medel. Balanserade medel består av ej förbrukade projektmedel 15 280tkr samt balanserat kapital, 

72 660tkr. Det balanserade kapitalet är i stort oförändrat sedan i fjol. Hälften av det balanserade 

kapitalet ligger på forskningsverksamheterna, cirka 36 000tkr och 28 500tkr hör till Forsknings- och 

kompetenssatsningen 2009-2016 och är således märkta och uppbundna för denna satsning. 

Det balanserade kapitalet inom grundutbildningen är 16 000tkr. Inom bidragsutbildning och 

uppdragsutbildning är det balanserade kapitalet 16 000tkr, varav cirka 9 000tkr är obundet där en stor 

post hör till Lärarlyftet, 3 500tkr. Detta kapital kan komma att behövas om verksamheten fortsätter 

att minska. I fjol hade verksamheten ett överskott på 3 300tkr jämfört med ett underskott under 2014 

på 8tkr. 

Ökningen av posten ej förbrukade projektmedel, från 9 930tkr till 15 280tkr kan enklast förklaras med 

att uppdraget gällande övningsskolor ännu inte fullt ut har kommit igång. Det finns en plan för hur 

dessa medel kommer att förbrukas och denna plan är redan igångsatt. Vidare ligger i denna summa 

ett överskott på ett av Umevatoriets projekt som ska kvittas mot ett underskott som ligger på ett 

grundutbildningsprojekt. 

Nedanstående tabell visar en jämförelse av utfallet under året med budgeten och den sista prognosen 

för 2014. 

Verksamhetsområde Utfall 2013 (tkr) Utfall 2014 (tkr) Budget 2014 (tkr) Prognos 2; 2014 (tkr) 

Vht 10, stödvh GU -1 967 267 -3 429 -1 480 

Vht 11, anslag GU 7 238 -1045 569 4 723 

Vht 12, bidrag GU -1 410 -543 -879 -208 

Vht 13, uppdrag GU 532 -132 802 300 

Vht 20, stödvh FoU -350 -589 -591 -591 

Vht 21, anslag FoU -5 508 1915 -6 382 1 067 

Vht 22, bidrag FoU 0 0 0 0 

Vht 90, stöd gem/öv -943 -255 -943 -203 

Vht 91, univ gem/öv 2 829 1 529 857 325 
Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter.  

Verksamhet 10. Här ska Lärarhögskolans stödverksamhet som är kopplad till 

grundutbildningsverksamhet bokföras. Detta har inte gjorts under 2014 utan kostnader för all 

stödverksamhet ligger under verksamhet 90 (se nedan). Lärarhögskolans fasta belopp vad gäller 

universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning bokförs dock här och kostnaden täcks av 

institutionsgemensamma- och fakultetsgemensamma kostnader från externa projekt under 

verksamhet 12 och 13. Orsaken till diskrepansen mellan budget och utfall är att det under året gjordes 

en korrigering som avsåg 2012.  
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Verksamhet 11. På denna verksamhet är intäkter och kostnader bokförda som är kopplade till 

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.  

Studenttillströmning var lägre under 2014 än vad som budgeterats. I slutet av 2014 gjordes en 

preliminär slutavräkning och då betalades 6 000tkr tillbaka. Den definitiva slutavräkningen görs i slutet 

av februari. 

De öronmärkta medel för samiska som Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet har i likhet 

med år 2013 inte heller utnyttjats fullt ut under 2014. Drygt 800tkr har lagts till de tidigare 1 500tkr 

och finns i Lärarhögskolans balanserade kapital i väntan på utbetalning till Institutionen för 

språkstudier, som har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten. 

Differensen mot budget är -1 500tkr. En del av detta underskott ligger på Umevatoriets verksamhet 

och ska täckas av det balanserade kapital som nämndes ovan. 

Verksamhet 12. Denna verksamhet finansieras av utbildningsbidrag främst via Kammarkollegiet. Här 

återfinns verksamhet som avser vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning 

(ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. Lärarhögskolan betalar ut medel till institutionerna vid 

Umeå universitet utifrån antal HST inom VAL- och ULV-kurser. 300tkr av underskottet på 540tkr är 

planerat. Kostnader för drift av valwebben samt handledarutbildning för studie- och 

yrkesvägledarprogrammet har tagits från avslutade projekt med balanserat kapital. 

Verksamhet 13. Denna verksamhet avser uppdrag som lärarlyftet och förskolelyftet och finansieras via 

Skolverket. För kommentarer som avser lärarlyften hänvisas till dokumentets första stycken. 

Omsättningen på denna verksamhet är närmare 9 400tkr och mot bakgrund av det är ett underskott 

på 132tkr inom felmarginalen. Differensen mot budget på närmare 700tkr förklaras av ett budgeterat 

överskott på lärarlyftet på cirka 300tkr där utfallet blev -8tkr. Resterande differens är beviljade 

utvecklingsmedel från RUC som inte budgeterats men betalats ut under 2014.  

Verksamhet 20. Här ska Lärarhögskolans stödverksamhet som är kopplad till forsknings- och 

forskarutbildningsverksamhet bokföras men också de fasta beloppen som avser 

universitetsgemensamma kostnaderna för forskning. Det negativa utfallet är planerat och täcks upp 

av överskottet som ligger i det balanserade kapitalet. 

Verksamhet 21. Här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör 

forskning och forskarutbildning. Under 2014 har forskningen i stort löpt enligt plan. Skillnaden mellan 

budget och utfall beror bland annat på att en forskningssatsning, som under 2014 benämndes 

forskning enligt delmål motsvarande 6 000tkr, sköts fram till år 2015. Denna post har specificerats 

under 2015. 

Verksamhet 22. Bidragsforskningen omfattar två finansiärer, Baltic och Carl Bennet AB. Medlen 

används inom Forsknings- och kompetenssatsningen 2009-2016. Eftersom detta är pågående projekt 

så periodiseras intäkter och kostnader och verksamheten visar ett nollresultat. Under året har dock 

mer medel förbrukats än vad som kommit in, vilket är enligt plan då Balticmedlen måste vara 

förbrukade innan budgetåret 2015 är slut.  
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Verksamhet 90. På denna verksamhet redovisas Lärarhögskolans stödkostnader för kansliet. Det rör 

sig till exempel om kostnader för tid som kanslichefen och en administratör ägnar sig åt annat än 

Lärarhögskolans kärnverksamhet. Differensen mot budgeten förklaras helt av att intäkterna i form av 

Institutionsgemensamma kostnader från verksamhet 91 inte har tagits med i budgeten. I den andra 

prognosen är detta korrigerat. 

Verksamhet 91. Här redovisas kostnader för Lärarhögskolans kansli men också kostnader för 

programråd, lärarutbildningsråd, forskningskommitté, rektorskostnader och styrelsens kostnader. 

Precis som i fjol genererade verksamheten ett överskott även om det i år var lägre än i fjol (1 529tkr 

jämfört med 2 829tkr). Differensen mot det budgeterade överskottet kan förklaras av att 

lönekostnaderna på kansliet var lägre samt att driftskostnaderna inte nådde upp till de budgeterade 

värdena.  
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RESULTATRÄKNING   Utfall (tkr) Utfall (tkr) 

   2014-01-01  2013-01-01- 

        2014-12-31 2013-12-31 

Verksamhetens intäkter      

 Anslag   1 691  -1 076  

 Medfinansiering   705  2 361  

 Bidrag   15 164  13 765  

 Uppdrag   9 372  23 440  

 Periodiserade externa medel  -2 639  -3 360  

 Försäljningsintäkter   18 532  13 862  

 Finansiella intäkter   466  635  

 Fördelade gemensamma intäkter  7 252  9 487  

 Summa   50 543  59 114  

Verksamhetens kostnader      

 Lönekostnader   15 589  13 851  

 Övriga personalkostnader  113  -4  

 Lokalkostnader   2 175  1 502  

 Driftskostnader   25 910  36 225  

 Universitetsgem kostnader  5 220  5 502  

 Fakultetsgem kostnader  0  -145  

 Finansiella kostnader  312  400  

 Avskrivningar    79  62  

 Summa   49 398  57 393  

Årets kapitalförändring   1 145  1 721  

      

BALANSERADE MEDEL     

 Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna) 15 280  9 930  

  Balanserat kapital     72 660  72 449  

 Summa   87 940  82 379  

       

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2014-01-01 -- 2014-12-31), 

tkr 

    Årets Balanserade medel 

    kapital-   Varav Varav  

Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital  

Grundutbildning         

 - stödvhet (vhet 10) 9 -258 267  4 355   4089  

 - anslag (vhet 11) 11 170  12 215  -1 045  16 320   17 365   

 - bidrag (vhet 12) 7 782  8 325  -543  24 252  13 436  11 360   

 - uppdrag (vhet 13) 9 382  9 514  -132  4 538    4 670   

Summa 28 343  29 796  -1 453  49 465  13 436  37 484   

          

Forskning/forskarutbildning        

 - stödvhet (vhet 20) 2 591 -589  485   1074  

 - anslag (vhet 21) 3 701  1 786  1 915  34 131   32 216   

 - bidrag (vhet 22) 4 869  4 869  0  1 845  1 845    

Summa 8 572  7 246  1 326  36 461  1 845  33 290   

Övrig verksamhet         

 - stödvhet (vh 90/70)  255 -255  2 464   2719  

 - univ gem/övr (vh 91/71) 13 629  12 100  1 529  696   -833   

 - univ gem försäljn (vh 97)     0  0       

Summa 13 629  12 355  1 274  3 160  0  1 886   

Summa totalt 50 544  49 397  1 147  89 086  15 281  72 660   

 


