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1 Inledning 

Lärarhögskolans budget 2020 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut daterad 11 juni 2019 samt 

rektors detaljbeslut i budgeten 2019 daterad 8 oktober 2019. Dessa beslut baseras i sin tur på 

resurstilldelning enligt budgetpropositionen för budgetåret 2019 justerad med indexnivån på 1,91 

procent samt budgetpropositionen 2019/20:1. 

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 -5 040 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 -1 058 

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

underskott på -1 058 tkr och uppdragsutbildning har ett budgeterat nollresultat. 

Forskning och forskarutbildningsverksamheten som för Lärarhögskolan omfattar forskning och 

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

3 145 tkr. Det är på verksamhet 20 och 21 som underskottet ligger. Budgeterat resultat på 

bidragsforskningen är alltså 0.  

Slutligen är det budgeterade resultatet på den universitetsgemensamma verksamheten (vh 90, 91) -837 

tkr. 

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

grundutbildning, är 21,4 procent (17,3 % under 2019). Ökningen beror på att basen, det vill säga 

kostnaderna som det fasta beloppet fördelas på, har minskat. Det är främst på grund av osäkerheten i 

om snabbspåret kommer att fortsätta samt att uppdrag inom Lärarlyftet kommer bli avsevärt mycket 

lägre under 2020 jämfört med 2019. 

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

forskning och forskarutbildning är 9,2 procent (21,5 % under 2019). Minskningen beror på att basen 

inom denna verksamhetsgren har ökat samtidigt som denna ökning ännu inte gett utslag i högre fasta 

belopp. Det är främst uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning som bidrar till denna 

effekt. 
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1.2 Nationella uppdrag  
I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021-2022 avsnitt 2.1 visas Umu: s nationella 

uppdrag och bland dessa universitetsledningens särskilda prioriteringar. I budgeten för 2019 hade sex 

av de prioriterade uppdragen direkt koppling till Lärarhögskolans budget, men för 2020 är inga av dessa 

uppdrag prioriterade. I tabell 1 nedan listas de av Umu: s nationella uppdrag som hanteras inom ramen 

för Lärarhögskolans verksamhet och budget. 

Nationella uppdrag  Koppling till budget 2020 

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 bl.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. Kommer förlängas och extra medel tillskjutas, oklart 

omfattning. 

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 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. 

2021-05-31  

Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 2.3 

Lärarlyftet. Uppdrag från Skolverket.  
Hanteras inom ramen för 

uppdragsutbildning, se avsnitt 2.3 

Lärarutbildning i minoritetsspråk, samiska och meänkieli. 

Regeringsuppdrag, pågår tills vidare. 

Hanteras inom ramen för 

forskning och forskarutbildning 

med anslag, se avsnitt 3.1.1 

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: Nationella uppdrag samt deras koppling till budgeten. 
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2 Grundutbildning 

2.1 Grundutbildning med anslag 

Grundutbildningsanslaget är 165 858 tkr (161 501 tkr under 2019). Med anledning av de nuvarande 

svårigheterna att fylla tilldelad grundutbildningsram har Lärarhögskolan och universitetsledningen 

kommit överens om att fakulteterna får använda 4 000 tkr från Lärarhögskolans ram. Dessa är 

borträknade från det ovan nämnda grundutbildningsanslaget. 

I anslaget ingår ersättning för den av regeringen aviserade utbyggnaden som inleddes 2017. För år 2020 

utgår ersättning för 10 extraplatser inom grundlärarprogrammet och 10 extraplatser inom 

ämneslärarprogrammet. Detta motsvarar cirka 1 300 tkr. Extra anslag för sommarkurser omfattande 

3 258 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. 

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

 Budget 2020 
tkr 

Budget 2019 
tkr 

Prognos 2019 
tkr 

Intäkter 165 858 161 501 161 501 

Korr slutavräkning 2018   2 275 

Kostnader    

Kursersättning institutioner -113 673 -110 444 -101 535 

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

-3 506 -3 415 -3 415 

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

-5 814 -6 727 -5 537 

VFU-kostnader: kompetensutveckling handledarna, 
reseersättning och administration   

-572 -1 064 -1 128 

Stöd till utlandsförlagda språkkurser -2 000 -2 000 -2 000 

Praktisk estetiska kurser inom grundlärarprogrammet -1 017 -981 -745 

Samordning ämnet samhällskunskap -80 -77 -78 

Examensarbete och kurser på avancerad nivå -206  -74 

Pedagogiskt pris och examensceremoni -130 -130 -130 

Ersättning studentkåren, UMPE -565 -564 -563 

Logopeder -1 500 -1 500 -1 067 

Internationalisering i grundutbildningen -500 -500 -441 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader   

-25 626 -26 015 -26 015 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -2 128 -1 933 -2 011 

Övrigt t ex avskrivningar och räntekostnader -567 -460 -372 

Beräknad återbetalning -7 974 -5 691 -17 567 

Totala kostnader -165 858 -161 501 -162 678 

Resultat 0 0 1 098 

Tabell 2: Fördelningen av grundutbildningsanslaget.  

2.1.1 Budgeterat antal helårsstudenter, HST, och kursersättning till institutionerna 

Budgeterat antal helårsstudenter för 2020 är 2 101 st (HST-prognos 2 för 2019 är 1 881 st). 

Utgångspunkten för budgeterade helårsstudenter är information från studieplaneringsverktyget, 

planeringstal för nyantagna studenter vårterminen 2020 och höstterminen 2020 samt äskande från 

institutionerna om fristående kurser. Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade 
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avhopp av nyantagna studenter. De senaste åren har andelen äskade fristående kurser som genomförs 

ökat. I 2020-års budget är beräkningarna gjorda utifrån att 70 procent av dessa kurser blir av, jämfört 

med hälften som det räknats med fram till 2018-års budget.  

Antalet helårsstudenter fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 3. Hur fördelningen ser 

ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som 

institutionerna genomför inom Lärarhögskolans ram. 

Utbildnings-
område 

HST 
(Antal) 

HPR 
(Antal) 

HST- 
prislapp 

(kr) 

HPR-
prislapp 

(kr) 

Förändring 
från 2019 

(kr) 

Fördelning till 
institutionerna 

HST+HPR 
(tkr) 

Hum 444 367 24 997 16 075 1 094 16 997 

Sam 497 401 24 997 16 075 1 094 18 879 

Natur 267 207 42 063 35 472 1 456 18 588 

Teknik 69 56 42 063 35 472 1 456 4 844 

Vård 45 38 44 719 38 732 1 567 3 491 

VFU 200 170 28 240 27 503 3 741 10 335 

Undervisning 444 377 30 004 31 432 3 209 25 162 

Övrigt 42 35 33 781 27 441 1 150 2 376 

Idrott 46 38 81 056 34 830 4 805 5 031 

Design 37 32 119 195 58 097 3 330 6 291 

Musik 10 10 102 833 65 018 3 152 1 679 

Korrigering       

Totalt 2 101 1 731    113 673 

Tabell 3: Antal helårsstudenter fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per helårsstudent och helårsprestation till 
institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolans utbildningsuppdrag. 

Det finns osäkerheter förknippade med den antagna 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. Avhoppen fördelats istället 

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 2.1.13). 

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

indexökningen på 1,91 procent (1,22 procent år 2019). Som tidigare har lokalersättningen räknats upp 

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

ersättningen för lokaler gäller endast de institutioner som ligger under den samhällsvetenskapliga 

fakulteten. 

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

institutionerna. En detaljerad budget till varje institution och fakultet som är engagerad i 

Lärarutbildningarna görs och förmedlas i slutet av oktober varje år. 

2.1.2 Rektors detaljbeslut 

Kostnaderna för dessa poster fördelas utifrån grundutbildningsanslagets fördelning mellan fakulteterna 

för år 2020. Lärarhögskolans andel är 11,3 procent (11,3 % 2019). Bidraget till Idrottshögskolan är 359 

tkr (353 tkr för 2019), kostnaden för utvecklingsmedel är 529 tkr (527 tkr för 2019) och kostnad för 
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praktikkurser är 131 tkr (128 tkr för 2019). Budgeterad kostnad för språkstöd är 952 tkr (935 tkr för 

2019), humanistisk fakultet fakturerar Lärarhögskolan. 

Kostnader för NyA-systemet ingår också i denna post med 1 535 tkr (1 472 tkr för 2019). 

Fördelningsgrunden mellan fakulteter/Lärarhögskolan är antalet kurstillfällen på vårterminen och 

höstterminen 2019.  

För mer information om kostnadsposterna se Rektors detaljbeslut i budget 2020 Umeå universitet, 

Dnr: FS 1.3.2-754-19. 

2.1.3 Verksamhetsförlagdutbildning, VFU: ersättning till kommuner, andra verksamheter och 
studenter 

Ersättningen till kommunerna för år 2020 är 855 kr per vecka (840 kr per vecka för 2019). Budgeterat 

antalet helårsstudenter för VFU är 200 och kostnaden för de antal veckor som dessa motsvarar är 5 514 

tkr och inkluderar ersättning till kommunerna och andra verksamheter för att de tar emot studenter på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Det är avsatt 300 tkr för ersättning till studenternas resor och logi. 

2.1.4 Verksamhetsförlagdutbildning: kompetensutveckling handledarna och administration 

Som ett led i regeringens kvalitetsförstärkning i form av höjd prislapp till verksamhetsförlagd utbildning 

har det sedan 2017 avsatts 320 tkr att användas till att ersätta resor för handledare inom kompletterande 

pedagogisk utbildning på distans. Även under 2020 avsätts 320 tkr för detta. För kompetensutveckling 

till examinatorerna inom VFU avsätts 120 tkr. 

Lönemedel för 1 årsarbetare avsätts för VFU-handläggning under 2020, 640 tkr att jämföra med 1,75 

heltider föregående år. 

Lönemedel för 0,25 årsarbetare avsätts för arbete med övergripande VFU-ansvar, 243 tkr. 

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 med placeringar utförs av 

Lärarhögskolans kansli. 

Total avsättning för denna post är 572 tkr (1 064 tkr för 2019). 

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 1 017 tkr (för år 2019, 981 tkr) för att stödja praktiskt estetiska kurser, 

med idrotts och designprislapp, inom grundlärarprogrammet. Dessa kurser har övrigt-prislapp och får 

inte klassas om till de högre idrotts- respektive designprislapparna, enligt universitetets 

kursklassificeringsråd. 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. 

2.1.7 Samordning av ämnet samhällskunskap 

Statsvetenskapliga institutionen ersätts med 10 procent av en heltid för att samordna samtliga ämnen 

som ingår i ämnet samhällskunskap. År 2020 beräknas detta motsvara 80 tkr. 
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2.1.8 Examensarbete och kurser på avancerad nivå 

Medel motsvarande 25 % för en samverkanslektor med ansvar för kartläggning av nuvarande kursutbud 

och studentunderlag på avancerad nivå samt arbete med att stärka programutbildningarnas 

examensarbete med avseende på forsknings- och professionsanknytning. Detta är en ny avsättning. 

2.1.9 Pedagogiskt pris och examensceremoni 

För Lärarhögskolans studenters examensceremonier avsätts årligen 80 tkr. Vidare avsätts 50 tkr för ett 

pedagogiskt pris som delas ut årligen. 

2.1.10 Studentkår 

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

190 kr per helårsstudent samt med ersättning för lokalhyra och städning. Total avsättning för 2020 är 

565 tkr (564 tkr för 2019). Anledningen till den blygsamma ökningen är att ersättningen baseras på ett 

lägre antal helårsstudenter än under 2019. 

2.1.11 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 

2020 är det avsatt 1 500 tkr (1 500 tkr för 2019). 

2.1.12 Internationalisering 

För internationalisering i grundutbildning avsätts årligen 500 tkr. Under 2020 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. 

2.1.13 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 25 626 tkr för år 2020 (26 015 tkr för år 2019) och fördelas med 21 710 tkr på 

universitetsgemensamma kostnader och 3 916 tkr till fakultetsgemensamma kostnader.  

Medlen fördelas till fakulteterna i relation till respektive fakultets antal helårsstudenter i 

Lärarutbildningen år 2018. Fakulteterna fördelar vidare medlen till sina institutioner enligt deras egna 

fördelningsmodeller. 

2.1.14 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader 

Lärarhögskolans totala universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning är 3 955 tkr (3 462 tkr 

för 2019). Till grundutbildningsverksamheten hör grundutbildning med bidrag (vh 12) och 

uppdragsutbildning (vh 13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har de totala 

universitetsgemensamma kostnaderna för grundutbildning reducerats med 1 827 tkr, vilket är dessa 

verksamheters delar av de totala universitetsgemensamma kostnaderna. Kostnaden som belastar 

grundutbildning med anslag är 2 128 tkr. 

2.1.15 Övrigt 

Här ingår avskrivningar, räntekostnaderna och växelkursdifferenser som under 2020 beräknas uppgå 

till 567 tkr. 

2.1.16 Beräknad återbetalning 

Beräknad återbetalning av 2020-års grundutbildningsanslag är 7 974 tkr. Från och med år 2020 införs 

treårig avräkning av faktiskt antal helårsstudenter och helårsprestationer. Lärarhögskolan kommer 
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trots detta fortsätta att göra en preliminär avräkning mot institutionerna och mot Umu centralt i 

december varje år. 

2.2 Grundutbildning med bidrag 

De nationella uppdrag som på olika plan samordnas av Lärarhögskolan redovisas som 

bidragsverksamhet inom grundutbildningen. 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. Ett budgeterat resultat på denna verksamhet visar hur mycket 

myndighetskapital som förväntas användas, se avsnitt 5.3. 

Uppdragen som Lärarhögskolan har att hantera under 2020 är: VAL - vidareutbildning av obehöriga 

lärare, ULV - , utländska lärares vidareutbildning, YRK - validering av yrkeskunskaper för tillträde till 

yrkeslärarprogrammet, försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, FVI - uppdrag om 

att skapa fler vägar in i läraryrket, kulturskolekliv samt KPU-forsk - uppdraget att anordna 

kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. 

VAL-projektet kan delas upp i två delar, den första hanterar kostnader för det nationella 

samordningsansvaret som ligger på Umeå universitet och Lärarhögskolan. Tilldelningen för detta 

uppdrag förväntas bli 1 876 tkr för 2020 (1 841 tkr för 2019). I tabell 4 redovisas förväntade intäkter för  

utbildningsuppdraget. Budgeterat antal helårsstudenter för 2020 är 111 (105 för 2019). Antalet 

helårsstudenter förväntas alltså öka till följd av ett förslag från Utbildningsdepartementet där 

förordningen som styr behörighetskraven ska lättas upp. Datumkrav för när yrkesverksamhet ska ha ägt 

rum föreslås tas bort. Likaså föreslås kravet på att ha varit anställd som förskollärare tas bort, vilket 

öppnar upp möjligheten för barnskötare att söka sig till VAL. Slutligen föreslås att det ska bli möjligt för 

pedagogisk personal inom förskolan att studera upp till 90 hp istället för som nu 30 hp. 

 Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

VAL –  
vidareutbildning av lärare 

7 012 7 352 7 815 9 000 9 500 

ULV –  
vidareutbildning av utländska lärare 

683 828 845 900 1 500 

YRK –  

validering yrkeslärarprogrammet 

699 418 691 805 928 

FVI –  
fler vägar in i läraryrket 

  3 000 3 000 3 000 

Tabell 4: Budgeterade intäkter inom VAL, ULV, YRK och FVI (tkr). 
 

Den budgeterade intäkten för ULV-projektet är 1 500 tkr (prognos för 2019 är 900 tkr), se tabell 4.  

Detta uppdrag förväntas också öka och anledningen till detta är dels att fler snabbspårsdeltagare (se 

avsnitt 2.3) har hunnit bli klara med sina studier i svenska, dels att förordningen som styr 

behörighetskraven har ändrats. Budgeterat antal helårsstudenter inom ULV är 15 ( prognos för 2019 är 

9 helårsstudenter). 

YRK-projektet förväntas också öka i omfattning under 2020, som framgår av tabell 4 är den 

budgeterade intäkten 928 tkr. Skolverket administrerar ett statsbidrag för behörighetsgivande 

utbildning för lärare i yrkesämnen. Detta infördes 2019 och kommer att förstärkas under 2020 enligt 

budgetpropositionen. Antalet ansökningar som ska valideras förväntas därför fortsätta öka. 

I budgetpropositionen framgår att regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket har förlängts till 

2022 och förstärkts med totalt 4 000 tkr för 2020 och 2021 och 12 000 tkr för 2022. I samråd med 

övriga deltagande lärosäten är förslaget att ökningen för 2020 läggs i en gemensam pott som lärosätena 

kan söka extra medel från och att de övriga medlen fördelas i samma proportion som tidigare. 
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Regeringsuppdraget med försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har 

pågått mellan 2014 och 2019. Lärarhögskolan har sedan tidigare valt att förlänga arbetet till 2020-06-

30 med befintliga medel. I budgetpropositionen 2019/20:1 aviseras en förlängning av uppdraget och 

10 000 tkr avsätt totalt. I Lärarhögskolans budget antas att intäkter motsvarande 667 tkr går till Umeå 

universitet. 

De budgeterade intäkterna för Kulturskoleklivet är 4 500 tkr, samma som för 2019. Dessa medel 

betalas ut till Institutionen för estetiska ämnen via internfakturering och efter förbrukning. 

Umeå universitet är nationella samordnare för kompletterande pedagogisk utbildning för 

forskarutbildade. Uppdraget pågår 2017-2021. En höjning av medel till uppdraget har aviserats i 

budgetpropositionen och för 2020 gäller att det totalt har avsatts 23 100 tkr i stället för 15 100 tkr. Efter 

en överenskommelse med övriga medverkande lärosäten, Karlstad universitet och Stockholms 

universitet tillsammans med Kungliga tekniska högskolan, innebär detta att Lärarhögskolan kan anta 

24 studenter med utbildningsbidrag istället för 16 studenter. Intäkter motsvarande 7 200 tkr har tagits 

upp i budgeten inom detta uppdrag. 

I tabell 5 redovisas den sammantagna budgeten för ovanstående projekt. 

 Budget 2020 
(tkr) 

Budget 2019 
(tkr) 

Prognos 2019 
(tkr) 

Intäkter 22 561 21 380 23 357 

Kostnader    

Lön -3 860 -2 619 -3 259 

Drift -11 024 -8 538 -13 297 

Utfördelning till 
institutioner, utb.uppdrag 

-7 230 -6 260 -6 443 

Gemensamma kostnader -1 619 -1 133 -1 375 

Summa kostnader -23 733 -18 550 -24 373 

Periodisering/Resultat -1 173 2 830 -1018 

Tabell 5: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 

2.3 Uppdragsutbildning 

Lärarlyftet och snabbspåret redovisas som uppdragsutbildning på vh 13.  

Nuvarande avtal med Skolverket avseende Lärarlyftet upphörde 190630. I budgetpropositionen framgår 

att Lärarlyftet kommer att fortsätta, men inte i vilken omfattning. I Lärarhögskolans budget har därför 

endast en mindre intäkt tagits upp, 1 000 tkr (2019 är prognosen 8 691 tkr). Lärarhögskolan fördelar ut 

94 procent av intäkterna till kursgivande institutioner. 

Lärarhögskolan har inte fått några slutgiltiga besked angående fortsättningen för Snabbspåret för 2020. 

I budgeten har intäkter tagits med som motsvarar en årslön för att markera att uppdraget troligen 

kommer att fortsätta med en fjärde omgång. Det rör sig om 1 143 tkr. 

 Budget 2020 
(tkr) 

Budget 2019 
(tkr) 

Prognos 2018 
(tkr) 

Intäkter 2 043 9 922 20 251 

Periodisering 98 -49 -598 

Kostnader    

Lön -995 -1 842 -1 391 

Drift  -1 349 -2 031 

Utfördelning till 
institutioner 

-939 -6 482 -13 273 

Gemensamma 
kostnader 

-207 -395 -439 

Summa kostnader -2 141 -10 104 -17 134 

Resultat 0 -196 2 519 

Tabell 6: Budget grundutbildning med bidrag, vh 12. 
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3 Forskning 

3.1 Forskning och forskarutbildning med anslag 

 Budget 
2020 (tkr) 

Budget 
2019 (tkr) 

Prognos  
2019 (tkr) 

Intäkter 50 652 49 703 49 703 

Kostnader    

Seniorstab -2 035 -1 996 -1 993 

Forskningsledare inom historia - -658 -603 

Samfinansierade doktorander, antagna 2016 -2 643 -5 625 -5 625 

Samfinansierade doktorander, antagna 2018 -5 562 -5 562 -5 562 

Doktorandanställningar inom bristområden -4 040 -4 040 -4 040 

Samfinansierade doktorander, antagna 2020 -3 262 - - 

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

Riktade satsningar mot institutioner 2018-21 -6 449 -6 763 -6 670 

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

Forskningssatsning 2016-2019 - -9 039 -9 039 

Forskningssatsning 2017-2020 -1  178 -2 495 -2 495 

Forskningstid -9 200 -9 600 -9 600 

Forskningstid inom samverkanslektorat, 10% i 2 år -82 - - 

Forsknings- och utvecklingsuppdrag -458 -500 -458 

ULF/praktiknära forskning -5 220 - - 

Forskarskolan -1 795 -1 800 -2 138 

Initieringsmedel -500 - - 

Tre tre-åriga samverkansprojekt -2 105 -3 237 -3 237 

Planeringsbidrag -250 -250 -200 

Internationalisering -650 -650 -648 

Tidskrifter: Education Inquiry och Utbildning och 
demokrati 

-535 -535 -535 

Svensk nationell datatjänst (SND) -200 -200 -200 

Lärarhögskolans universitetsgemensamma 
kostnader 

-338 -488 -144 

Medfinansiering av fakulteternas universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader 

-6 780 -6 007 -6 007 

Återbetalning forskningsmedel från institutionerna - - 278 

Korrigering   -177 

Summa kostnader -53 796 -61 930 -61 578 

Resultat -3 144 -12 226 -11 875 

Tabell 7: Forskningsbudgeten, vh 21 

Nya doktorander kommer att antas höstterminen 2020. Det är budgeterat för delfinansiering av 20 

doktorand-/licentiandanställningar. Kostnaderna för dessa får fullt genomslag först under 2021. Precis 

Forskningsanslaget är 50 652 tkr (49 703 tkr för 2019).  

I tabell 7 nedan framgår hur anslaget kommer att användas under 2020. Informationen är hämtad från 

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

är väl förankrad i Lärarhögskolans verksamhetsplan. I bilaga 2 framgår utfördelningen per fakultet och 

institution. Den åtgärdsplan för reducering av myndighetskapital som togs fram tillsammans med 

universitetsledningen år 2018 för att strama åt på forskningssidan fortsätter att följas och åtgärderna är 

beaktade i budgeten. 
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som vid den förra antagningsomgången kommer utbetalningarna göras under fem år istället för, som 

tidigare, fyra år. 

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

Det är tio anslag om vardera 100 tkr som kommer lysas ut. 

För den sökbara forskningstiden gällande utlysningen som avser andra utbetalning för medel som 

beviljades 2019 är det avsatt 4 800 tkr, till 16 forskare, se styrelsebeslut p51: 2018. Medel som beviljades 

för första utbetalning 2020 är tre-åriga anslag. Undantaget är de fyra anslag som avsatts till 

nydisputerade forskare. Totalt planeras att 4 800 tkr fördelas ut under 2020. 

För att medfinansiera regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF) 

avsätts under år 2020 och år 2021 totalt 12 000 tkr, varav 5 220 tkr under 2020. 

Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 435 tkr (542 tkr 2019). 

Försöksverksamheten med praktiknära forskning, bidrar till att täcka 97 tkr av dessa. 

Lärarhögskolan medfinansierar fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. 

Medfinansieringens storlek bestäms av hur mycket forskningsmedel som fördelades ut under 2018 till 

respektive fakultet. Under 2020 medfinansierar Lärarhögskolan totalt 6 780 tkr ut, 5 327 tkr till 

universitetsgemensamma kostnader och 1 453 tkr 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. Sedan 2019 hanteras dessa medel inom 

forskningsverksamheten och får nyttjas inom ramen för doktorandanställningar som främjar 

utvecklingen av ämneslärarutbildningen i samiska och meänkieli. För 2020 har avsatt belopp 2019 

räknats upp med 1,91 procent till 4 378 tkr (4 296 tkr för 2019). Medlen kommer att vidareförmedlas till 

Institutionen för språkstudier. 

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 7 443 tkr, varav 6 910 tkr vidareförmedlas till medverkande 

lärosäten och de resterande kommer att förbrukas på ovan nämnda aktiviteter. Medel avsätts också från 

forskningsbudgeten, 5 220 tkr för 2020, se avsnitt 3.1. 
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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. Vid 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 14 545 tkr (14 272 tkr för 2019), en uppräkning av intäkten 2019 med index 

på 1,91 procent. Budgeterade kostnader och förväntat resultat visas i tabell 8. 

 Budget 2020 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 14 545 14 272 14 276 

Avsättningar    

Styrelsen -148 -152 -148 
Ledningen  -2 749 -2 691 -2 770 

Lärarutbildningsrådet 0 -109 0 

Programråden -982 -998 -985 
Forskningskommittén -120 -113 -113 
Kansliet -10 566 -10 060 -10 069 
Igem (2020 och 2019, 6,3 %) -817 -762 -726 
Summa kostnader -15 382 -14 885 -14 811 
Resultat -837 -613 -606 

Tabell 8: Lärarhögskolans kanslibudget (tkr) 

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 avsatt 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 de fem programråden samt forskningskommittén ska täcka lönekostnader för rådens 

och kommitténs ordförande. I rådens budget ingår 15 tkr per år och råd till fika, planeringsdagar och 

nätverksträffar. I programrådens budget har inkluderats kostnader för fika i samband med att de olika 

programråden har träffar med studenterna. För att stärka upp programråden utökades 2019 

rådsordförandenas tid till 20 procent av en heltid. Detta gäller alla programråd förutom 

ämneslärarrådets ordförande där det är avsatt medel för 30 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 även kostnaden för 

förvaltning och utveckling av studentplaneringsverktyget på cirka 300 tkr (200 tkr för 2019). Det är 

avsatt 150 tkr marknadsföring. Detta är hälften av marknadsföringsbudgeten och den resterande 

belastar myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. Ersättning till studenter som genomför ”sommarringning” 

belastar också kansliets budget med maximalt ersättning för 40 timmar.  

Lärarhögskolan samordnar arbetet med Kunskapsveckan. För detta erhålls ur universitetsgemensamma 

medel 400 tkr under 2020. Arbetet genomförs tillsammans med alla fakulteter och de fakturerar 

Lärarhögskolan överenskomna kostnader.  
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5 Myndighetskapital  

5.1 Utveckling av Lärarhögskolans myndighetskapital 

Myndighetskapitalet förväntas minska med närmare 11 000 tkr från 2018-12-31 till 2020-12-31. 

Verksamhet 
Myndighetskapital 

201231, budget 
(tkr) 

Myndighetskapital 
191231, prognos 

(tkr) 

Myndighetskapital 
181231, utfall 

(tkr) 
Grundutbildning med anslag 29 837 29 837 28 739 
Grundutbildning med bidrag 5 097 6 155 6 764 
Uppdragsutbildning 8 063 8 063 7 548 
Grundutbildning, totalt 42 997 44 055 43 051 
Forskning med anslag 3 092 6 237* 12 430 
Bidragsforskning -10 -10 -10 
Forskning, totalt 3 082 6 227 12 420 
Universitetsgemensamt 2 500 3 337 3 943 
Totalt 48 579 53 619 59 414 

Tabell 9: Budgeterat myndighetskapital, 201231, prognos myndighetskapital 191231 och utfall myndighetskapital 181231 

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. 

För 2020 är Umu: s mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets 

kostnader. Enligt de budgeterade kostnaderna och myndighetskapitalet ligger Lärarhögskolan på cirka 

20 procent inom utbildningsverksamheten, 6 procent inom forskningsverksamheten och 15 procent 

inom den universitetsgemensamma verksamheten. 

Vid oförändrad kostnadsbas skulle myndighetskapitalet inom utbildningsverksamheten behöva minska 

med omkring 10 000 tkr för att ligga inom målet för Umu. Varje år avsätter Lärarhögskolan medel från 

myndighetskapitalet för specifika satsningar för att minska myndighetskapitalet, se avsnitt 5.3. 

 

5.2 Konsekvenser för Lärarhögskolan av rektorsbeslut om 
ekonomiska åtgärder 
Mot bakgrund av Umu: s växande myndighetskapital beslutade rektor om ekonomiska åtgärder som 

träder i kraft om en verksamhetsgren visar ett positivt resultat i kombination med ett myndighetskapital 

överstigande 10 procent av årets kostnader på verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet och 25 procent för Forskning och utbildning på 

forskarnivå. Det är 10 procent av det positiva resultatet som kommer att dras in. 

Lärarhögskolans budget för 2020 visar negativa resultat eller noll-resultat för alla verksamhetsgrenar 

och kommer således inte att beröras av ovanstående åtgärder. Ett positivt utfall på verksamhetsgrenen 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för Övrig universitetsgemensam verksamhet skulle 

medföra ett indrag av myndighetskapital motsvarande 10 procent av det positiva resultatet. 

En plan för myndighetskapitalet på grundutbildningen, med syfte att ytterligare stärka kvalitén i 

utbildningarna ska tas fram under 2020. 
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5.3 Avsättningar från myndighetskapitalet 
Från myndighetskapitalet på vh 12 avsätts 1 058 tkr.  
  

 Avsättning 
(tkr) 

Satsningar kopplade till VP  
Översyn av KPU med förhöjd studietakt 100 
Fortsatt satsning på att utveckla studenternas skrivande i de olika utbildningsprogrammen, 
grundlärarprogrammen. 

100 

Planering och genomförande av fortbildning för lärarutbildare i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt 

100 

Äskande från programråden  
Förskollärarrådet 25 
Ämneslärarrådet 32 
Övrigt  
UKÄ-utvärdering av Yrkeslärarprogrammet, 160 tim 160 
Arbete med analys- och åtgärdsarbete utifrån resultat av UKÄ: s utvärderingar, 
ämneslärarprogrammet 

100 

Arbete med åtgärdsplaner utifrån resultatet av UKÄ:s utvärderingar, förskollärarprogrammet 100 
Delfinansiering av lokalombyggnad till de logopeder som finansieras inom ramen för 
Lärarhögskolan 

50 

Interimistiskt råd för Yrkeslärarprogrammet, 10 % av en heltid + 10 tkr drift 90 
Marknadsföring 150 
Ugem 51 
Totalt 1 058 

Tabell 10: Avsättningar från myndighetskapitalet, 2020 

I enlighet med verksamhetsplanen för Lärarhögskolan 2020-2022 avsätts 100 tkr för att göra en översyn 

av KPU med förhöjd studietakt med målsättningen att utveckla en variant med mer sammanhållna 

kursuppdrag och där det självständiga arbetet eventuellt utgår. 

Vidare görs, också i enlighet med verksamhetsplanen, en fortsatt satsning på att förstärka studenternas 

skrivförmåga. Denna avsättning riktar sig först och främst att stärka upp i  grundlärarprogrammet. 100 

tkr avsätts för detta. 

I enlighet med verksamhetsplanen görs också en avsättning på 100 tkr för planering och genomförande 

av fortbildning för lärarutbildare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Förskollärarrådet beviljas 25 tkr att använda i enlighet med äskandet om medel för att anordna en 

sammankomst för medverkande institutioner inom programmet i syfte att ge fler en inblick i 

programmets struktur, kurser och progression samt i arbetet med analys- och åtgärder med anledning 

av det ifrågasatta examenstillståndet. 

Ämneslärarrådet beviljas 32 tkr och de får själv prioritera från sitt äskande. 

Tre avsättningar görs med anledning av UKÄ: s utvärderingar. För det första 160 tkr till utvärderingen 

av yrkeslärarprogrammet där arbetet ska påbörjas våren 2020. För det andra avsätt 100 tkr för ta höjd 

för att ett par ämnen inom ämneslärarprogrammet får bristande kvalité. Resultatet från UKÄ delges 

universitetet i november 2019. Slutligen avsätts 100 tkr för det pågående arbetet med analys- och 

åtgärdsplaner utifrån resultatet av UKÄ:s granskning av förskollärarexamen och grundlärarexamen mot 

fritidshem under 2018. 

Lärarhögskolan delfinansierar ombyggnation av lokaler till de logopeder som finansieras inom ramen 

för Lärarhögskolans grundutbildningsanslag motsvarande 50 tkr. Medlen ska i sin helhet betalas ut 

under året till Institutionen för Språkstudier. 

Under 2019 har yrkeslärarprogrammet haft ett interimistiskt råd. Med anledning av osäkerheten 

gällande Lärarhögskolans organisation fortsätter det interimistiska rådet att arbeta under 2020, men 

medel avsätts motsvarande 10 procent av en heltid, 80 tkr, samt ytterligare 10 tkr i driftmedel att 

användas till planeringsdag/nätverksträffar och fika i samband med olika sammankomster med 

studenterna. 

Marknadsföringsbudgeten är 300 tkr. Hälften finansieras med avsättning från myndighetskapitalet och 

hälften av medel ur kanslibudgeten.  
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6 Ekonomisk plan 2021-2022 

6.1 Grundutbildning, 2021-2022 
Institutionerna har äskat medel för sommarkurser motsvarande 26 helårsstudenter. Det är färre än de 

extramedel som tilldelats Lärarhögskolan för denna typ av kurser som uppgår till 3 258 tkr. För att öka 

antalet sommarkurser undersöks för närvarande möjligheterna att kurser inom regeringsuppdraget Fler 

vägar in i läraryrket kan komma att ges som sommarkurser.  

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

flexibla modellen med möjlighet att läsa på distans och att växla upp och ner i studietakt beroende på 

vilka förutsättningar studenten har kommer att erbjudas från och med höstterminen 2020. En översyn 

av den välsökta utbildningen, KPU med förhöjd studietakt, kommer att göras under vårterminen 2020, 

med målsättning att en reviderad variant med ett mer sammanhållet kursuppdrag och där det 

självständiga arbetet eventuellt utgår ska kunna erbjudas från vårterminen 2021. 

Inom regeringsuppdraget Fler vägar in i läraryrket ska de medverkande lärosätena erbjuda ett flertal 

fristående kurser inom exempelvis utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK). Kurserna ska vara 

flexibla distanskurser och möjligheten att nå nya studerandegrupper ökar därmed. 

Målsättningen inför tidigast 2021 är att kunna erbjuda ytterligare programutbildningar flexibelt 

och/eller arbetsintegrerat. Arbetet pågår i dialog med regionen och medverkande institutioner. 

 

Figur 1: Utveckling av antalet helårsstudenter och helårsprestationer, utfall 2009 – 2018, prognoser 2019-2022 

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

helårsprestationer. För 2020 förväntas en ökning på drygt 100 helårsstudenter. Den förväntade 

ökningen beror främst på en ökning av fristående kurser samt den kraftiga ökningen av studenter på 

yrkeslärarprogrammet höstterminen 2019. För perioden 2021-2022 förväntas antal helårsstudenter öka 

till följd av, bland annat, de ovan nämnda planerade satsningarna. Lärarhögskolans preliminära 

utbildningsram för år 2021 och år 2022 är 170 586 tkr respektive 172 616 tkr. I antal helårsstudenter 

innebär detta att Lärarhögskolan under 2021 ska komma upp i cirka 2 270 helårsstudenter för att nyttja 

hela ramen och ytterligare cirka 30 under 2022. 

6.2 Forskning, 2021-2022 
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 sågs över inför 2019 och ändrades till att vara högst ett år efter projekttidens slut. 
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Utfördelningar av beviljade medel görs under längre tid, till exempel fördelas medel för forskningstid 

över två och tre år istället för ett år och medfinansiering av doktorandtjänster fördelas under fem år 

istället för som tidigare fyra år. De sedan tidigare utarbetade rutinerna för uppföljning av 

forskningsmedlen utförs enligt plan. 

Hösten 2020 antas nya doktorander som Lärarhögskolan delfinansierar. 

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

Samverkansprojekten som skulle utlysas och påbörjas under 2020 kommer att genomföras inom ULF 

under aktuell period. 

De preliminära anslagen för år 2021 och år 2022 är 51 301 tkr respektive 51 957 tkr. Forskningsbudgeten 

kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig fram till år 2023 och i den 

är dessa preliminära anslag inräknade.   
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Bilaga 1: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2020

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

HUM 1620 Inst för språkstudier 11 258 tkr 1 922 tkr 13 180 tkr 332 269

1630 Inst för ide- o samhällsstudier 7 162 tkr 980 tkr 8 142 tkr 169 143

1640 Inst för kultur- o medievetenskap 1 915 tkr 290 tkr 2 205 tkr 49 42

*) 1650 Estetiska ämnen               13 345 tkr 6 583 tkr 19 928 tkr 242 198

Totalt HUM 33 680 tkr 9 775 tkr 43 455 tkr 792 653

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

SAM 2180 Pedagogik                     15 769 tkr 3 176 tkr 18 945 tkr 349 283

2193 TUV 19 789 tkr 3 027 tkr 22 816 tkr 501 415

2200 Inst för psykologi            1 888 tkr 264 tkr 2 152 tkr 45 38

2220 Sociologi                     145 tkr 28 tkr 173 tkr 5 4

2271 Nationalekonomi               362 tkr 68 tkr 431 tkr 12 10

2272 Statistik                     432 tkr 54 tkr 486 tkr 9 8

2300 Juridiska institutionen       767 tkr 96 tkr 863 tkr 16 14

2340 Statsvetenskap                2 204 tkr 375 tkr 2 579 tkr 64 54

2360 Ekonomisk historia            208 tkr 41 tkr 248 tkr 7 6

2500 Geografi 408 tkr 100 tkr 507 tkr 12 10

2750 Kostvetenskap                 2 486 tkr 1 013 tkr 3 499 tkr 56 45

Totalt SAM 44 457 tkr 8 241 tkr 52 698 tkr 1 075 886

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

MED 3306 Idrottsmedicin                534 tkr 277 tkr 811 tkr 8 7

3850 Epidemiologi och global hälsa 170 tkr 88 tkr 258 tkr 3 2

Totalt MED 704 tkr 365 tkr 1 069 tkr 10 9

Fakultet Inst kod Institution

Totala 

kursintäkter

Totala 

lokalintäkter

Summa kurs- och 

lokalintäkter HST HPR

TEKN 5100 EMG 598 tkr 262 tkr 860 tkr 12 10

5160 Inst för Fysiologisk botanik  150 tkr 67 tkr 217 tkr 3 3

5400 Inst för Fysik                316 tkr 143 tkr 459 tkr 6 5

5410 TFE 20 tkr 9 tkr 29 tkr 0 0

5500 Kemiska institutionen         100 tkr 44 tkr 144 tkr 2 2

5700 Inst för datavetenskap        30 tkr 14 tkr 44 tkr 1 1

5730 Inst för MA och MA statistik 2 360 tkr 973 tkr 3 333 tkr 48 41

5740 NMD 13 533 tkr 4 277 tkr 17 810 tkr 283 226

Totalt TEKN 17 108 tkr 5 788 tkr 22 896 tkr 355 288

LH 6000 Lärarhögskolan 857 tkr 157 tkr 1 015 tkr 27 22

avser kurser med oklart kursansvar

TOTALT 96 806 tkr 24 326 tkr 121 132 tkr 2 260 1 858

Info om uttag m m:

HST: För antagna ht -19 och tidigare är uppgifterna hämtade ur Lärarhögskolans studieplaneringsverktyg (SPn) 191002. Viss justering har gjorts för 

antagna ht -19 för att ta hänsyn till ev avhopp.

För LYAGY antagna ht -19 har hänsyn inte kunnat tas till ev avhopp eftersom de under vt -20 påbörjar läsa sina ingångsämnen vilka de fortsätter med 

under ht -20.

När det gäller antagna vt och ht -20 så har vi utgått ifrån planeringstalen, dock ej när det gäller Ämneslärarprogrammet - Gy (LYAGY) som har 205 som 

planeringstal men där vi tror att sanningen ligger närmare 165.

HPR: Vi har tillämpat en genomströmning  på 85 % för programkurser och 80 % för fristående kurser.

I ovanstående siffror har vi inte reducerat HST resp HPR för fristående kurser.

*) Estetiska ämnen: I ovanstående siffror har vi tagit hänsyn till kurser klassade till området musik som överstiger 10 HST/HPR och som ersätts med 

kurspris som motsvarar natur/teknik. Detsamma gäller kurser klassade till design som överstiger 37 HST/HPR
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