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1 Inledning 

Lärarhögskolans budget 2019 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 8 juni 2018 samt 

rektors detaljbeslut i budgeten 2019 daterad 26 juni 2018. Dessa beslut baseras i sin tur på 

resurstilldelning enligt budgetpropositionen för budgetåret 2018 justerad med indexnivån på 1,22 

procent. Anledningen till detta är att det är valår och budgetpropositionen för 2019 har ännu inte 

presenterats. 

Budgeten baseras också på ett antal regeringsbeslut som reglerar flertalet av de nationella uppdrag 

som Lärarhögskolan är involverade i. Se avsnitt 1.2 för en sammanställning. 

Budgeten är väl integrerad med Lärarhögskolans verksamhetsplan. 

Budgeterat resultat för Lärarhögskolan är -13 610 tkr. 

 
Grundutbildningsverksamheten som omfattar grundutbildning med anslag och stödverksamhet (vh 10 

och 11), grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 13) har ett resultat på -770 tkr. 

Grundutbildning med anslag har ett nollresultat, grundutbildning med bidrag har ett budgeterat 

underskott på -574 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat underskott på -196 tkr. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 

forskarutbildning med anslag (vh 20, 21) samt bidragsforskning (vh 22)  har ett budgeterat resultat på 

-12 226  Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger i sin helhet. Budgeterat resultat på 

bidragsforskningen är alltså 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -613 

tkr. 

1.1 Budgetförutsättningar 
Lönekostnadspåslaget är under 2019 oförändrat, för personer födda 1953 och senare ligger nivån på 

50,3 %. 

Internhyran för 2019 är 3 390 kr/m2 (3 260 kr/m2 under 2018). Ökningen motsvarar 4,0 procent. 

Priset för lokalvård för 2018 är 333 kr/ m2 (329 kr/ m2 under 2017). Ökningen motsvarar 1,2 procent. 

Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

grundutbildning, är 17,3 procent (18,3 % under 2018). Minskningen beror på att basen, det vill säga 

kostnaderna som det fasta beloppet fördelas på, har ökat. Det är främst uppdraget om att skapa fler 

vägar in i läraryrket som bidrar till denna effekt. 

Påslaget för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom 

forskning och forskarutbildning är 21,5 procent (22,9 % under 2018). Minskningen beror på att basen 

även inom denna verksamhetsgren har ökat. Det är främst uppdraget om försöksverksamhet med 

praktiknära forskning som bidrar till denna effekt. 

 

  

Bilaga p 61 B



3 
 

1.2 Nationella uppdrag  
I Budget 2019 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2020-2021 visas universitetsledningens 

särskilda prioriteringar. En del av dessa har direkt koppling till Lärarhögskolans budget och dessa 

markeras med en * i tabell 1 där Lärarhögskolans nationella uppdrag listas med dess koppling till 

Lärarhögskolans budget 2019. 

Nationella uppdrag med särskilda prioriteringar markerade 

med * 
Koppling till budget 2019 

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli*. 

Regeringsuppdrag, pågår tills vidare. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med anslag se 

avsnitt 2.1. 

Vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL. Regeringsuppdrag 

t.o.m 30 juni 2030.  Nationell samordning samt tillgodoräknande och 

studieplanering. Kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag se 

avsnitt 2.2 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Regeringsuppdrag, 

samordningsansvar hos Stockholms universitet, pågår tills vidare. Lokal 

samordning med b.l.a studieplanering och kursgivning. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag se 

avsnitt 2.2 

Validering av yrkeskunskaper för tillträde till 

yrkeslärarutbildningen, YRK. Universitets- och högskolerådet, UHR, 

har samordningsansvar. Pågår tills vidare 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, 

Övningsskoleprojektet*. Regeringsuppdrag pågår i nuvarande form 

t.o.m 190630 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Kulturskolekliv*. Regeringsuppdrag, oklart hur länge det pågår. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för 

personer med forskarexamen, KPU-forsk*. Regeringsuppdrag till 

och med 2019, preliminärt 2020 och 2021. Umeå universitet är nationella 

samordnare. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med anslag och 

bidrag, se avsnitt 2.2 

Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket. Regeringsuppdrag 

till och med 2021. Umeå universitet nationella samordnare. 

Hanteras inom ramen för 

grundutbildning med bidrag, se 

avsnitt 2.2 

Snabbspår för lärare och förskollärare*. Uppdrag från 

Arbetsförmedlingen, överenskommelsen får förlängas längst t.o.m 210531  

Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 

2.3 

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket. Enligt nuvarande avtal pågår 

uppdraget t.o.m 190630. 

Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 

2.3 

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning, 

ULF-projektet*. Regeringsuppdrag, pågår t.o.m 2021 

Hanteras inom ramen för 

bidragsforskning, se avsnitt 3.2 

Tabell 1: Särskilda prioriteringar och nationella uppdrag samt deras koppling till budgeten. 
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2 Grundutbildning 

2.1 Grundutbildning med anslag 

Grundutbildningsanslaget är 161 501 tkr (151 831 tkr under 2018). Detta motsvarar en ökning med 6,4 

procent. Indexökningen är 1,22 procent vilket motsvarar cirka 1 850 tkr. 

I anslaget ingår ersättning för utbyggnaden av bland annat lärarutbildning som inleddes 2015. För år 

2019 erhålls ersättning för en termin för de 45 extraplatser inom förskollärarprogrammet som 

tilldelades universitetet år 2016 samt 38 extraplatser inom grundlärarprogrammet, F-3. Detta 

motsvarar cirka 4 800 tkr. Det ingår också ersättning för utbyggnaden som inleddes 2017. För år 2019 

utgår ersättning för extraplatser inom grundlärarprogrammet, 10 platser samt ämneslärarprogrammet 

10 platser. Detta motsvarar cirka 1 300 tkr. Extra anslag för sommarkurser omfattande cirka 1 700 tkr 

ingår också i anslaget. För övrigt så ingår förstärkningarna inom humaniora och samhällskunskap samt 

lärar- och förskollärarutbildning som år 2016 infördes i form av höjda ersättningsbelopp i budgetramen. 

Regeringen har avsatt medel till och med 2020. 

Umeå universitet har ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i 

samiska och meänkieli. För 2019 har de medel som enligt regleringsbrevet var avsatta räknats upp med 

1,22 procent till 4 296 tkr. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier. Detta 

belopp ligger utanför grundutbildningsanslaget. 

Tabell 2 nedan visar hur anslaget kommer att användas och i avsnitten som följer kommenteras 

posterna. 

 Budget 2019 
tkr 

Budget 2018 
tkr 

Prognos 2018 
tkr 

Intäkter 161 501 151 831 151 831 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -110 444 -104 881 -105 927 

Från rektors detaljbeslut: språkstöd, Idrottshögskolan, 
NyA-systemet, ers t samfak o humfak f praktikkurser, 
utvecklingsmedel 

-3 415 -3 282 -3 304 

VFU-kostnader:  ersättning till kommuner och studenter, 
inklusive SYV 

-6 727 -7 098 -6 042 

VFU-kostnader: kompetensutveckling handledarna, 
reseersättning och administration 

-1 064 -1 720 -1 704 

Stöd till utlandsförlagd språkkurs -2 000 -1 500 -1 500 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet -981 -822 -822 

Samordning ämnet samhällskunskap -77   

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -130 -130 

Ersättning studentkåren, UMPE -564 -542 -542 

Logopeder -1 500 -1 500 -1 500 

Internationalisering i grundutbildningen -500 -500 -550 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   

-26 015 -24 252 -24 252 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -1 933 -1 917 -1 658 

Övrigt t ex avskrivningar och räntekostnader -460 -462 -552 

Beräknad återbetalning -5 691 -3 225 -836 

Totala kostnader -161 501 -151 831 -149 319 

Resultat 0 0 2 511 

Tabell 2: Fördelningen av grundutbildningsanslaget.  
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2.1.1 Budgeterad HST och kursersättning till institutionerna 
Budgeterade HST för 2019 är 2 094 st (HST-prognos 2 för 2018 är 1 994 st). Utgångspunkten för 

budgeterade HST är information från studieplaneringsverktyget, planeringstal för nyantagna studenter 

vårterminen 2019 och höstterminen 2019 samt äskade från institutionerna om fristående kurser. 

Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade avhopp av nyantagna studenter och 

neddragning av antalet äskade fristående kurser. De senaste åren har andelen äskade fristående kurser 

som genomförs ökat. I 2019-års budget är det därför räknat med att 70 procent av äskade fristående 

kurser blir av, jämfört med hälften som det räknats med tidigare år. En generell neddragning på 30 HST 

har också gjorts på grund av att studenter, som antagits före höstterminen 2018, som  hoppat av 

utbildningen legat kvar i studieplaneringsverktyget och felaktigt genererat HST i beräkningarna. 

De budgeterade HST fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 3 nedan. Hur fördelningen 

ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 

Lärarhögskolan beställer av institutionerna. 

Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
prislapp 

(kr) 

HPR-
prislapp 

(kr) 

Förändring 
från 2018 

(kr) 

Fördelning till 
institutionerna 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 411 344 24 205 15 773 482 15 374 

Sam 496 416 24 205 15 773 482 18 567 

Natur 265 218 41 273 34 806 1 375 18 525 

Teknik 71 58 41 273 34 806 1 375 4 949 

Vård 40 34 43 879 38 004 1 488 3 047 

VFU 193 164 25 034 26 986 627 9 257 

Undervisning 472 401 29 441 28 786 702 25 439 

Övrigt 55 48 33 146 26 926 1 079 3 115 

Idrott 44 37 79 534 31 547 1 339 4 667 

Design 37 33 116 957 57 006 2 097 6 209 

Musik 10 10 100 902   63 797 2 825 1 647 

Korrigering      -353 

Totalt 2 094 1 763    110 444 

Tabell 3: Budgeterat antal HST fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per HST och HPR till institutionerna samt 

kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Det finns osäkerheter förknippade med den budgeterade fördelningen mellan utbildningsområdena. 

För det första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra 

respektive tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per 

utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra görs 

antaganden om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde, varför avhoppen har 

fördelats proportionerligt mellan utbildningsområdena. 

För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och med det 

menas att de inte inkluderar finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Finansiering av Lärarhögskolans andel av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma 

kostnader fördelas istället till respektive fakultet som sedan fördelar ut detta till institutionerna (se 

posten ”Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader” i tabell 2, 

samt avsnitt 3.1.12). 

Den del av HST-ersättningen till institutionerna som utgör lokalersättning räknas upp med 

indexökningen på 1,22 procent (1,84 procent år 2018). Som tidigare har lokalersättningen räknats upp 

och HST-ersättningen har räknats av med motsvarande belopp. Denna differentiering av HST-

ersättningen vad gäller lokaler respektive övrigt gäller endast samhällsvetenskapliga fakultetens 

institutioner. 
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Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan 

institutionerna. Viktigt att ha i åtanke här är att bilagan visar fördelningen före justeringen på 30 HST 

som nämndes ovan. 

2.1.2 Rektors detaljbeslut 
I denna post ingår kostnader som fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan 

fakulteterna för år 2019. Lärarhögskolans andel är 11,3 procent (10,8 % 2018). Bidraget till 

Idrottshögskolan är 353 tkr (334 tkr för 2018), kostnaden för utvecklingsmedel är 527 tkr (499 tkr för 

2018) och kostnad för praktikkurser är 128 tkr (121 tkr för 2018). Budgeterad kostnad för språkstöd är 

935 tkr (885 tkr för 2018), humanistisk fakultet fakturerar Lärarhögskolan. 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 472 tkr (1 443 tkr för 2018). 

Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 

höstterminen 2018.  

För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2019, Dnr: FS 1.3.2-864-18. 

2.1.3 Verksamhetsförlagdutbildning, VFU: ersättning till kommuner och studenter 
Ersättningen till kommunerna för år 2019 är 840 kr per vecka (830 kr per vecka för 2018). Budgeterat 

antalet HST på VFU är 193 och kostnaden för de antal veckor som dessa motsvarar är 6 377 tkr och 

inkluderar ersättning till kommunerna för att de tar emot studenter på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 350 tkr för ersättning till studenternas resor och logi. 

2.1.4 Verksamhetsförlagdutbildning, VFU: kompetensutveckling handledarna och 
administration 
Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd prislapp till VFU avsattes det 320 tkr extra 

under 2017 och 2018 att användas till att ersätta resor för handledare inom kompletterande pedagogisk 

utbildning på distans. Även under 2019 avsätts 320 tkr för detta. För kompetensutveckling till 

examinatorerna inom VFU avsätts 120 tkr. 

Lönemedel för 1,75 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning under 2019, 1 139 tkr, att jämföra med 

två heltider föregående år. 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 235 tkr. Detta är en 

ny avsättning. 

Kostnadsposten reduceras  med 750 tkr. Detta är en ersättning som Lärarhögskolan, från och med 2019, 

erhåller från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) för arbetet med att placera studie- 

och yrkesvägledarstudenter på praktik. Skälet till ersättningen är att HST- och HPR-ersättningen för 

dessa studenter i sin helhet betalas ut till TUV, men en del av arbetet utförs av Lärarhögskolans kansli. 

Total avsättning för denna post är 1 064 tkr (1 720 tkr för 2018). 

2.1.5 Stöd till utlandsförlagda språkkurser 
I samband med utlandsförlagda studier i engelska, franska, spanska och tyska ingående i språkkurser 

på något av lärarprogrammen stöds kostnader upp till 2 000 tkr 

2.1.6 Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet 
Under 2019 avsätts maximalt 981 tkr (för år 2018, 822 tkr) för att stötta praktiskt estetiska kurser, 

idrott och design, inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser har övrigt-prislapp och får inte klassas 

om till de högre idrotts- respektive designprislapparna, enligt universitetets 

Bilaga p 61 B



7 
 

kursklassificeringskommitté. Lärarhögskolan kompenserar för skillnaden mellan prislappen för 

utbildningsområdet övrigt och idrott respektive design. Detta är ett beslut som kommer att tas årligen 

och summan regleras efter den preliminära slutavräkningen. Beloppet som avsätts kan inte 

överskridas. 

2.1.7 Samordning ämnet samhällskunskap 
Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen 

som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2019 beräknas detta motsvara 77 tkr. Tidigare år har denna 

kostnad belastat myndighetskapitalet. 

2.1.8 Pedagogiskt pris och examensceremoni 
För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för 

ett pedagogiskt pris som delas ut årligen. 

2.1.9 Studentkår 
Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UmPe (Ume Pedagogerna som är en del av Umeå Studentkår) med 

185 kr per HST samt med ersättning för lokalhyra och städning. Total avsättning för 2019 är 564 tkr 

(542 tkr för 2018). Nuvarande avtal upphör att gälla 190630. Ett nytt ska upprättas och kostnader för 

hela året har beräknats. 

2.1.10 Logopeder 
Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet 

röst- och talträning. De logopeder som Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid Institutionen för 

språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad. För 

2019 är det avsatt 1 500 tkr (1 500 tkr för 2018). 

2.1.11 Internationalisering 
För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2019 avsätts 150 tkr som 

riktar sig till anställda, 175 tkr avsätts för internationaliseringsresor, 150 tkr avsätts för 12 bidrag á 

12 500 kronor för studier vid prioriterade partneruniversitet och 25 tkr avsätts till övriga kostnader. 

2.1.12 Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader  
Lärarhögskolan finansierar fakulteternas del av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 

som motsvarar Lärarhögskolans utbildningsvolym i förhållande till respektive fakultets totala 

utbildningsvolym. 

Kostnaderna är 26 015 tkr för år 2019 (24 252 tkr för år 2018) och fördelas med 21 932 tkr på 

universitetsgemensamma kostnader och 4 083 tkr till fakultetsgemensamma kostnader. 

Kostnadsökningen beror på att Lärarhögskolans andel av respektive fakultets utbildningsvolym ökar.  

Medlen fördelas till fakulteterna i relation till respektive fakultets antal HST i Lärarutbildningen år 2017. 

Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller. 

2.1.13 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader 
Lärarhögskolans totala universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning är 3 462 tkr (3 122 tkr 

för 2018). Till denna verksamhet hör grundutbildning med bidrag (vh 12) och uppdragsutbildning (vh 

13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har de totala universitetsgemensamma 

kostnader för grundutbildning reducerats med 1 529 tkr, vilket är dessa verksamheters dela av de totala 

universitetsgemensamma kostnaderna. Kostnaden som belastar grundutbildning med anslag är 1 933 

tkr. 

2.1.14 Övrigt 
Här ingår avskrivningar, 10 tkr och räntekostnaderna som under 2019 beräknas uppgå till 450 tkr. 
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2.1.15 Beräknad återbetalning 
Beräknad återbetalning av 2019-års grundutbildningsanslag är 5 691 tkr. En delförklaring till den  

beräknade återbetalningen är att studenter som hoppat av utbildningen legat kvar i 

studieplaneringsverktyget och felaktigt genererat HST och HPR i beräkningarna. Åtgärder har vidtagits 

vid Lärarhögskolans kansli för att säkerställa adekvat uppföljning i framtiden.  För närvarande 

undersöks om delar av resursen kan användas för att förstärka uppdraget om att skapa fler vägar in i 

läraryrket. 

2.2 Grundutbildning med bidrag 

Nationella uppdrag, finansierade via Kammarkollegiet, och som på olika plan samordnas av 

Lärarhögskolan redovisas som bidragsverksamhet inom grundutbildningen. 

Uppdragen är: VAL - vidareutbildning av obehöriga lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning, 

YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarprogrammet, försöksverksamhet med 

övningsskolor och övningsförskolor, uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket, kulturskolekliv 

samt KPU-forsk - uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 

forskarexamen. 

Umeå universitet är nationell samordnare för VAL-projektet, fler vägar in i läraryrket och KPU-forsk. I 

tabell 4 visas den sammanlagda budgeten för uppdragen. 

 Budget 2019 
(tkr) 

Budget 2018 
(tkr) 

Prognos 2018 
(tkr) 

Intäkter 21 380 13 902 23 851 

Kostnader    

Lön -2 619 -1 421 -2 239 

Drift -8 538 -4 033 -5 432 

Utfördelning till 
institutioner 

-6 260 -6 141 -6 141 

Gemensamma 
kostnader 

-1 133 -743 -944 

Summa kostnader -18 550 -12 338 -14 756 

Resultat 2 830 1 564 9 095 

Tabell 4: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 
 

De främsta skälen till att driftskostnaderna är avsevärt högre för år 2019 än tidigare år är att 
verksamheten inom försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, genererar mer 
kostnader, till exempel utvecklingsmedel till institutionerna. Kostnader som förväntas uppkomma 
med anledning av det nya uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket bidrar också till ökningen. 

2.3 Uppdragsutbildning 

I tabell 5 sammanfattas budgeten för den verksamhet som redovisas som uppdragsutbildning på vh 13, 

Lärarlyftet och Snabbspåret. 

Nuvarande avtal med Skolverket avseende Lärarlyftet upphör efter 190630. Ingen information om en 

förlängning har förmedlats. I budgeten har förväntade intäkter till och med detta datum tagits med, 

6 895 tkr. Prognosen 2018 är avsevärt högre 14 110 tkr. Att komma ihåg i detta sammanhang är att den 

förväntade omsättningen på Lärarlyftet är hög under 2018, 14 110 tkr jämfört med utfallet 2017 som 

var 8 557 tkr. Anledningen till ökningen är att Speciallärarprogrammet erbjöds inom Lärarlyftet 

hösten 2017 och pågår i tre terminer. Det var 58 studenter som påbörjade utbildningen. Den största 

delen av intäkten inom Lärarlyftet, 94 procent, fördelas ut till medverkande institutioner. 

Under 2019 kommer omgång tre inom Snabbspåret som startade hösten 2018 att slutföras. En fjärde 

omgång planeras att starta hösten 2019 med 25 deltagare.  Förväntade intäkter för 26 veckors 
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verksamhet, 13 för omgång tre och 13 för omgång fyra, motsvarar 3 027 tkr. Detta är en minskning 

med drygt hälften jämfört med intäkterna för 2018, 6 141 tkr.   Samtidigt genereras i princip samma 

kostnader som 2018, det rör sig främst om lönekostnader. Detta gör att det förväntas bli ett underskott 

på projektet, -196 tkr. 

 

 Budget 2019 
(tkr) 

Budget 2018 
(tkr) 

Prognos 2018 
(tkr) 

Intäkter 9 922 17 462 20 251 

Periodisering -49  -598 

Kostnader    

Lön -1 842 -1 403 -1 391 

Drift -1 349 -2 044 -2 031 

Utfördelning till 
institutioner 

-6 482 -10 225 -13 273 

Gemensamma 
kostnader 

-395 -436 -439 

Summa kostnader -10 104 -14 108 -17 134 

Resultat -196 3 354 2 519 

Tabell 5: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 
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3 Forskning 

3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag 

 Budget 
2019 (tkr) 

Budget 
2018 (tkr) 

Prognos 2018 
(tkr) 

Intäkter 49 703 40 104 40 104 

Kostnader    

Seniorstab -1 996 -1 968 -1 957 

Forskningsledare inom historia -658 -644 -647 

Samfinansierade doktorander, antagna 2014 - -2 278 -2 278 

Samfinansierade doktorander, antagna 2016 -5 625 -6 000 -6 000 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -5 562 -3 120 -2 781 

Doktorandanställningar inom bristområden -4 040 -1 371 -2 020 

Riktade satsningar mot institutioner 2015-18 -1 970 -2 638 -2 638 

Riktade satsningar mot institutioner 2018-21 -6 763 -5 800 -5 583 

Forskningsledare NV 50% i 5 år -516 -516 -516 

Forskningssatsning 2016-2019 -9 039 -9 568 -9 568 

Forskningssatsning 2017-2020 -2 495 -6 579 -6 579 

Forskningstid -9 600 -4 800 -4 800 

Forsknings- och utvecklingsuppdrag -500 -1 000 -490 

Fridhems- och Ålidhemsprojektet - -506 -506 

Forskarskolan -1 800 -1 800 -1 800 

Initieringsmedel - -500 -1 000 

Tre tre-åriga samverkansprojekt -3 237 -3 000 -2 668 

Planeringsbidrag -250 -250 -250 

Internationalisering -650 -650 -588 

Tidskrifter: Education inquiry och Utbildning och 
demokrati 

-535 -535 -535 

Svens nationell datatjänst (SND) -200 - -200 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader 

-488 -538 -452 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader 

-6 007 -5 651 -5 651 

Korrigering   -26 

Summa kostnader -61 930 -59 711 -59 533 

Resultat -12 226 -19 607 -19 429 

Tabell 6: Forskningsbudgeten, vh 21 

Nya doktorander antogs höstterminen 2018. Det utlystes 26 tjänster och alla tillsattes. Kostnaderna för 

dessa får fullt genomslag under 2019. Åtta av doktoranderna finansieras till 80 procent och utgör del av 

en särskild satsning på doktorandanställningar inom bristområden för att säkra kompetens inom 

Forskningsanslaget är 49 703 tkr (40 104 tkr för 2018). Universitetsstyrelsens minskning av anslaget 

med 9 000 tkr under 2018 har återförts i 2019-års anslag samt i de preliminära ramarna för 2020-2021. 

I tabell 6 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under år 2019. Informationen är hämtad 

från Lärarhögskolans långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram till och med 2023. 

Forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt på 

Lärarhögskolans verksamhetsplan. I bilaga 2 framgår utfördelningen per fakultet och institution. 

Åtgärdsplanen som togs fram tillsammans med universitetsledningen för att strama åt på 

forskningssidan fortsätter att följas och åtgärderna är beaktade i budgeten. 
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specialpedagogik, förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år.  Utav de resterande 18 finansieras 

17 till 50 procent och en till 30 procent. Utbetalningarna görs under fem år istället för, som tidigare, fyra 

år. 

Riktade satsningar mot institutioner 2015-2018 är en satsning som finns kvar även 2019 på grund av 

olika beviljade omdisponeringar som skjutit fram utbetalningarna. 

Utlysning av initieringsmedel görs vartannat år och nästa utlysning görs för utbetalning under 2020. 

Det är tio anslag om vardera 100 tkr som utlyses. 

För den sökbara forskningstiden för utlysningen som avser första utbetalning 2019 är det avsatt 4 800 

tkr. Medel om vardera 600 tkr ska under två år fördelas ut till 16 forskare. Hälften av medlen fördelas 

ut under 2019 och hälften under 2020. De resterande 4 800 tkr avser utfördelning till de forskare som 

beviljades medel under 2018. 

Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 542 tkr (743 tkr 2018). 

Försöksverksamheten med praktiknära forskning, bidrar till att täcka 54 tkr av dessa. 

Lärarhögskolan medfinansierar fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Medfinansieringens storlek bestäms av hur mycket forskningsmedel som fördelades ut under 2017 till 

respektive fakultet. Under 2019 fördelas totalt 6 007 tkr ut, 4 757 tkr till universitetsgemensamma 

kostnader och 1 250 till fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina 

institutioner enligt deras egna fördelningsmodeller. 

3.1.1 Särskilt åtagande 
Umeå universitet har ett särskilt åtagande att fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av 

ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2019 kommer dessa medel att hanteras inom 

forskningsverksamheten och de medel som enligt regleringsbrevet för 2018 var avsatta har räknats upp 

med 1,22 procent till 4 296 tkr. Medlen kommer att vidareförmedlas till Institutionen för språkstudier. 

De får endast användas till insatser  avseende utbildning på forskarnivå inklusive stödverksamhet. 

3.2  Bidragsforskning 

Under 2017 fick Umeå universitet tillsammans med Uppsala- Göteborgs- och Karlstads universitet 

regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att utveckla och pröva 

olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän kring praktiknära 

forskning. Totalt har regeringen avsatt 125 000 tkr under fem år. 

För hela uppdragstiden kommer 30 000 tkr att tillfalla Umeå universitet och dess medverkande 

lärosäten som är: Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens 

högskola och Örebro universitet.  

Till kostnader för administration, kommunikation, projektledning, extern utvärderare med mera 

kommer cirka 6 000 tkr att sättas av och dessa medel stannar vid Umeå universitet. De resterande 

24 000 tkr fördelas jämnt mellan de medverkande lärosätena det vill säga 4 000 tkr vardera. Planen är 

att utav Umeå universitets medel ska 2 000 tkr gå till institutioner och 2 000 tkr till skolhuvudmän. 

För år 2019 förväntas intäkterna bli 6 590 tkr, varav 5 000 vidareförmedlas till medverkande lärosäten 

och de resterande kommer att förbrukas på ovan nämnda aktiviteter. 
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4 Universitetsgemensam verksamhet 

Lärarhögskolans uppdrag är att arbeta med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av 

lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och Lärarhögskolan ska vara en 

angelägenhet för hela universitetet. På Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och 

utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella 

stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering 

av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Ovanstående verksamhet finansieras med 

universitetsgemensamma medel. 

Den preliminära intäkten är 14 272 tkr (14 104 tkr för 2018), en uppräkning av intäkten 2018 med index 

på 1,22 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 7. 

 Budget 2019 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 14 272 14 100 14 104 

Avsättningar    

Styrelsen -152 -125 -125 
Ledningen  -2 691 -2 480 -2 538 

Lärarutbildningsrådet -109 -100 -100 

Programråden -998 -769 -772 
Forskningskommittén -113 -110 -111 
Kansliet -10 060 -9 630 -9 701 
Igem (2019, 6,3 % och 2018, 7,9 %) -762 -886 -887 
Summa kostnader -14 885 -14 100 -14 234 
Resultat -613 0 -130 

Tabell 7: Lärarhögskolans kanslibudget 

I avsättningarna till styrelsen ingår ekonomisk ersättning i form av arvode till de externa ledamöterna 

enligt Regler för arvoden och ersättningar vid universitetet styrelser, kommittéer, råd och nämnder, 

FS 1.1-1892-17. Här ingår också kostnader för den ekonomiska ersättning som utgår till de interna 

ledamöternas institution för förlorad arbetstid.  

I ledningens avsättning ingår, förutom lön till Lärarhögskolans föreståndare och biträdande 

föreståndare också ett bidrag för konferensresor och material att nyttjas till den egna forskningen 

och/eller kompetensutvecklingen under uppdragsperioden på 40 tkr för en heltidstjänst. 

Medel avsatta till Lärarutbildningsrådet, de fem programråden samt forskningskommittén ska täcka 

lönekostnader för rådens och kommitténs ordförande. I lärarutbildningsrådets och i programrådens 

budget ingår också 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och/eller nätverksträffar. I 

programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika programråden 

har träffar med studenterna. Kostnadsökningen för programråden beror på att 

programrådsordförandenas tid har utökats till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd 

förutom ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 25 procent av en heltid. För 

forskningskommitténs ordförande är det avsatt medel för 10 procent av en heltid. 

Avsatta medel för Lärarhögskolans kansli går främst till löner och lokalkostnader. Utöver detta ingår 

kostnader för kompetensutveckling, diverse resor som är kopplade till kansliets verksamhet och andra 

allmänna kostnader kopplade till den dagliga verksamheten. Sedan år 2017 ingår kostnaden för 

förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på drygt 200 tkr och likaså hälften av 

marknadsföringsbudgeten som maximalt uppgår till 150 tkr. 

Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan, tidigare vecka 44. För detta erhålls ur 

universitetsgemensamma medel 400 tkr under 2019. Arbetet genomförs tillsammans med alla 

fakulteter och de fakturerar Lärarhögskolan överenskomna kostnader.  
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5 Myndighetskapital och avsättningar från 
myndighetskapitalet 

Myndighetskapitalet i nedanstående tabell redovisas per 2017-12-31 
 

Verksamhet 
Myndighetskapital 

191231, budget 
(tkr) 

Myndighetskapital 
181231, prognos 

(tkr) 

Myndighetskapital 
171231, utfall 

(tkr) 
Grundutbildning med anslag 27 049 27 049 24 537 
Grundutbildning med bidrag 7 080 7 654 9 689 
Uppdragsutbildning 4 438 4 634 2 115 
Grundutbildning, totalt 38 567 39 337 36 341 
Forskning med anslag 4 072 16 298 35 727 
Bidragsforskning 60 60 61 
Forskning, totalt 4 132 16 358 35 788 
Universitetsgemensamt 2 175 2 788 2 919 
Totalt 44 914 58 523 75 048 

Tabell 8: Budgeterat myndighetskapital, 191231, prognos myndighetskapital 181231 och utfall myndighetskapital 171231 

Myndighetskapitalet förväntas minska med drygt 30 000 tkr från 20171231 till 191231. 

Utav myndighetskapitalet på grundutbildning med anslag är 5 915 tkr medel som kommer från 

anslaget till lärarutbildning i minoritetsspråk och ska vid behov fördelas ut till Institutionen för 

språkstudier. 

Myndighetskapitalet inom grundutbildning med bidrag förväntas minska samtidigt som 

uppdragsutbildningens myndighetskapital förväntas öka till följd av ett positivt resultat på 

Snabbspåret under 2018.  

Det är framför allt kapitalet på forskningen som minskar. Enligt den långsiktiga forskningsplanen som 

sträcker sig till och med 2023 kommer i stort sett allt myndighetskapital vara förbrukat vid utgången 

av år 2021. 

Myndighetskapitalet på universitetsgemensamt kommer att minska under 2018 med 131 tkr och enligt 

budget 2019 med ytterligare drygt 600 tkr. 

5.1 Avsättningar från myndighetskapitalet 
Från myndighetskapitalet på vh 12 avsätts 575 tkr.   

 Avsättning 
(tkr) 

Satsningar kopplade till VP  
Reviderad beställarmodell, eventuellt extern utvärderare 150 
För utveckling av flexibla varianter av KPU 125 
Stärk och utveckla studenternas skrivande i ämneslärarprogrammet 100 
Äskande från programråden  
Ämneslärarrådet 50 
Övrigt  
Marknadsföring 150 
Totalt 575 

Tabell 9: Avsättningar från myndighetskapitalet, 2019 

Enligt styrelsebeslut P42:2018 avsattes 175 tkr för utredning om KPU. Kvar att nyttjas för 2019 är 125 

tkr.  

Enligt verksamhetsplanen ska en särskild satsning på att förstärka studerandes skrivförmåga i 

ämneslärarprogrammet, framförallt i utbildningsvetenskaplig kärna 1, genomföras. 100 tkr avsätts för 

detta. 

Ämneslärarrådet beviljas 50 tkr och de får själv prioritera från sitt äskande. 

Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet 

och hälften av medel ur kanslibudgeten.  
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6 Ekonomisk plan 2019-2021 

6.1 Grundutbildning, 2019-2021 
Lärarhögskolan planerar för sommarkurser motsvarande cirka 24 helårsstudenter till sommaren 2019.  

Institutionerna äskade medel för 40 HST, vilka Lärarhögskolans styrelse beviljade i sin helhet, se Beslut 

om fristående kursutbud samt sommarkurser vid Lärarhögskolan för år 2019, FS 3.3.3-1126-18. 

Antal studenter inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, förväntas öka under perioden. Bland 

annat genom att en flexibel modell, med möjlighet att läsa på distans och att växla upp och ner i 

studietakt beroende på vilka förutsättningar studenten har, utreds för närvarande. Denna flexibla 

modell förväntas kunna implementeras hösten 2020. Sökstatistiken visar förnärvarande på stort 

intresse från presumtiva studenter för olika KPU-varianter.  

Målsättningen inför 2020 är att kunna erbjuda ytterligare programutbildningar flexibelt och/eller 

arbetsintegrerat. Redan 2019 är målsättningen att inom regeringsuppdraget Fler vägar in kunna 

erbjuda ett flertal fristående UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna) flexibelt som sedan kan 

valideras in för studerande som väljer att gå vidare och söka en lärarutbildning eller att fortsätta sina 

studier inom VAL. 

Figur 1: Utveckling av antalet HST och HPR, utfall 2009 – 2017, prognoser 2018-2021 

Lärarhögskolan har sedan 2014 en positiv utveckling av utfallet av antalet helårsstudenter och 

helårsprestationer. Prognosen för 2019 är att antal helårsstudenter ökar med cirka 100. För perioden 

2020-2021 förväntas antal helårsstudenter öka ytterligare till följd av, bland annat, de ovan nämnda 

planerade satsningarna. Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för år 2020 och år 2021 är 

162 783 tkr respektive 168 068 tkr. I antal helårsstudenter innebär detta att Lärarhögskolan under 2020 

ska komma upp i cirka 2 150 helårsstudenter för att nyttja hela ramen och ytterligare drygt 50 under 

2021. 

6.2 Forskning, 2019-2021 
Den åtgärdsplan som utarbetades tillsammans med universitetsledningen för att minska risken att 

myndighetskapital ackumuleras ute på institutionerna kommer fortsätta att följas. Dispositionstider 

för beviljade medel har setts över och ändrats till att vara högst ett år efter projekttidens slut. 

Utfördelningar av beviljade medel görs under längre tid, till exempel fördelas medel för forskningstid 

över två år istället för ett år och medfinansiering av doktorandtjänster fördelas under fem år istället för 
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som tidigare fyra år. De sedan tidigare utarbetade rutinerna för uppföljning av forskningsmedlen 

utförs enligt plan. 

Hösten 2018 antogs 26 nya doktorander som Lärarhögskolan delfinansierar. År 2020 kommer 

ytterligare nya doktorandtjänster att utlysas som Lärarhögskolan kommer att medfinansiera. 

De längre forskningssatsningarna på specifika forskningsmiljöer pågår till och med 2021. 

Nya treåriga samverkansprojekt kommer att utlysas och påbörjas år 2020. 

Förbrukning av medel inom den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning kommer 

att ha kommit igång i full skala under 2019. 

De preliminära anslagen för år 2020 och år 2021 är 50 339 tkr respektive 50 984 tkr. 

Forskningsbudgeten kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram 

till år 2023 och i den är dessa preliminära anslag medräknade.   
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Bilagor 

  

Bilaga 1: Sammanställing - preliminär utfördelning GU-resurser 2019

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 10 935 tkr 1 828 tkr 12 763 tkr 331 279

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 6 879 tkr 925 tkr 7 804 tkr 166 141

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 2 029 tkr 301 tkr 2 329 tkr 53 45

1650 Estetiska ämnen               13 564 tkr 6 512 tkr 20 076 tkr 247 203

Totalt HUM 33 407 tkr 9 565 tkr 42 972 tkr 797 667

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     14 876 tkr 2 981 tkr 17 856 tkr 338 285

2193 TUV 20 202 tkr 3 126 tkr 23 329 tkr 536 450

2200 Inst för psykologi            1 879 tkr 252 tkr 2 132 tkr 44 38

2220 Sociologi                     152 tkr 30 tkr 182 tkr 5 4

2271 Nationalekonomi               300 tkr 57 tkr 356 tkr 10 8

2272 Statistik                     488 tkr 63 tkr 551 tkr 11 9

2300 Juridiska institutionen       805 tkr 104 tkr 908 tkr 18 15

2340 Statsvetenskap                1 713 tkr 286 tkr 1 999 tkr 50 43

2360 Ekonomisk historia            231 tkr 45 tkr 276 tkr 8 7

2500 Geografi och ekonomisk historia 230 tkr 43 tkr 273 tkr 7 6

2750 Kostvetenskap                 2 214 tkr 980 tkr 3 194 tkr 49 39

Totalt SAM 43 091 tkr 7 966 tkr 51 057 tkr 1 077 904

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                501 tkr 260 tkr 761 tkr 8 6

3704 Epidemiologi och global hälsa 164 tkr 85 tkr 250 tkr 3 2

Totalt MED 666 tkr 345 tkr 1 011 tkr 10 9

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 815 tkr 369 tkr 1 185 tkr 17 14

5160 Inst för Fysiologisk botanik  144 tkr 65 tkr 209 tkr 3 3

5400 Inst för Fysik                148 tkr 66 tkr 214 tkr 3 3

5410 TFE 10 tkr 4 tkr 14 tkr 0 0

5500 Kemiska institutionen         229 tkr 102 tkr 331 tkr 5 4

5700 Inst för datavetenskap 58 tkr 27 tkr 85 tkr 1 1

5730 Inst för MA och MA statistik 2 570 tkr 1 063 tkr 3 633 tkr 54 46

5740 NMD 13 196 tkr 4 090 tkr 17 285 tkr 280 236

Totalt TEKN 17 169 tkr 5 786 tkr 22 955 tkr 363 307

LH 6000 Lärarhögskolan 822 tkr 154 tkr 976 tkr 27 23

avser kurser med oklart kursansvar

TOTALT 95 155 tkr 23 817 tkr 118 972 tkr 2 275 1 910

Kommentarer:

Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har hänsyn tagits till kurser klassade till området musik som överstiger 10 och som då

ersätts med kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37.

HST: Baseras på uppgifterna ur studieplansverktyget SP (fd Valwebben) för antagna ht -18 och tidigare, uppgifter om planeringstal (förväntat antal antagna fr o m vt -19) samt beslut om fristående 

kurser (äskade samt beställda). Observera att hänsyn bör tas till hur relevanta siffrorna är när det gäller de kurser som institutionerna äskat att ge som fristående (historiken visar att ca 60-70 % blir 

av/fylls), en annan osäkerhet är eventuella avhopp under 2019 som kan ske av studenter som antagits före 2019. Generellt kan sägas att siffrorna ligger något högt i denna preliminära RTV jämfört med 

vad som troligen kommer att visa sig vid slutavräkningen.

HPR: En genomströmning på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser har tillämpats.
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Bilaga 2: Fördelning av forskningsmedel per fakultet och institution, 2019

Fakultet Instnr Inst Lön och schablon Lokaler Summa 2019

Hum 1620 Inst för språkstudier 4 930 000 60 000 4 990 000

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 4 459 088 60 400 4 519 488

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 862 000 862 000

1650 Estetiska ämnen               2 956 815 12 000 2 968 815

Hum Summa 13 207 903 132 400 13 340 303

Sam 2180 Pedagogik                     5 223 935 84 000 5 307 935

2193 Inst f tillämpad utbildn vetenskap 11 431 540 122 000 11 553 540

2200 Psykologi 1 549 000 1 549 000

2750 Kostvetenskap 660 000 660 000

2300 Juridiska institutionen 363 000 12 000 375 000

2050 Polisutbildningen 288 000 288 000

2341 Skolledarutveckling 422 000 422 000

2850 Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 1 501 902 1 501 902

Sam Summa 21 439 377 218 000 21 657 377

TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik 11 301 978 84 399 11 386 377

TekNat Summa 11 301 978 84 399 11 386 377

Med 3704 Epidemiologi och global hälsa 316 000 316 000

Med Summa 316 000 0 316 000

Totalsumma 46 265 258 434 799 46 700 057

Specificering av övriga poster Summa 2019

Ugem + Fgem till fakulteter 6 007 000

LH fast belopp (U-gem) 542 000

Tidskrift 535 000

Intern forskarskola 1 800 000

Internationalisering 650 000

Planeringsbidrag 250 000

Forsknings- och utvecklingsuppdrag 500 000

Forskningstid 4 800 000

Svensk nationell datatjänst (SND) 200 000

Totalsumma 15 284 000

Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2019 Enligt forskningsplan - löpande
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