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Resurstilldelning av utbildning 2011 

 
En ny modell för styrning av verksamheten inom utbildning på grund och avancerad nivå inom 
fakulteten har utarbetats. Bakgrunden är att utbildningen vid SLU redovisade ett stort underskott 2008, 
samt att Högskoleverket framfört synpunkter på SLU:s organisation och styrning inom 
utbildningsområdet. 

 
Vid fakultetsnämndens möte den 11 november 2009 beslutades att en ny modell för 
utbildningsuppdrag, beräkning av resurstilldelning och rapportering av kurskostnader för utbildning på 
grund- och avancerad nivå enligt föreliggande förslag införs att gälla från och med vårterminen 2011 

 
Syfte 

 
Syftet med den föreslagna ekonomimodellen är att: 

• ge utbildningsnämnden ett tydligare ansvar för kursers innehåll och ämnens 
progression 

• kvalitetssäkra utbildning på alla nivåer 
• garantera en god ekonomi på samtliga fastställda kurser 
• säkra verksamhetsgrenens ekonomiska balans 

 
Ekonomimodellen består av två komponenter; en modell för beräkning av resurstilldelning och en 
modell för rapportering av kurskostnader. 

 
Beräkning av resurstilldelning 

 
För att bättre kunna beräkna resurstilldelning har fakulteten för skogsvetenskap utvecklat en modell som 
bygger på att schablonmässigt skatta kurskostnader. Den utgår från de timmar som anges under 
schemalagda aktiviteter i kursplanen. Det innebär att kurser skall kunna ges med god kvalitet utifrån den 
fastställda kursplanen oavsett antal studenter. För lärarledd undervisning utgår tre ersättningsnivåer; 
föreläsningar (x2,5), exkursioner, laborationer eller annan övning som kräver viss förberedelse (x1,5), 
samt handledning, övningar, seminarier, etc som ej kräver förberedelsetid (x1,0). 

 
För kurser med ett 3-års medelvärde lägre än 10 studenter ges endast ersättning för helårsprestation 
(HST), d v s de ingår inte i resurstilldelningsmodellen. Dessa kursers framtid kommer att diskuteras under 
hösten innan ramschema fastställs. Endast programkurser inom jägmästarprogrammet ingår i modellen. 
Fristående kurser ersätt via HST. 

 
Antalet examensarbeten utgörs av ett medelvärde från tidigare år. Siffran kan dock variera relativt 
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mycket mellan år. Därför kommer fakulteten att göra en avräkning efter budgetåret och justera 
ersättningen. I resurstilldelningen för examensarbeten ingår ej den ”bonus” SLU betalar ut centralt för 
färdiga arbeten. 

 
Följande parametrar ingår i resurstilldelningsmodellen:  
Ersättning olika undervisningsformer 

Lärarlön Beräknas till 536 kr per timme enligt 
schablon 

- Föreläsning Timmar x 2.5 

- Exkursion, laboration, eller annan övning Timmar x 1.5 

- Handledning, examination, etc Timmar x 1 

Antal lärare på moment Föreläsning en lärare oavsett antal studenter 
Exkursion, övning eller handledning etc, en 
lärare per 20 studenter. 

Kursansvar 3000 kr per hp 

Extra ersättning stora kurser (>25 studenter) 150 kr per student & hp 

Underlag på studentantal Rullande 3-års medelvärde 

Hyra undervisningslokaler Enligt SLU:s kostnadsberäkning 

Exkursioner, studiebesök, etc Direkta kostnader 

 
 

Utfall på kursnivå 
 

För att exemplifiera hur den nya resurstilldelningsmodellen beräknar ersättningen på kursnivå görs en 
jämförelse med tidigare prestationsbaserad ersättning (HÅS/HÅP). 

 
Kurs Antal studenter Beräkning HÅS/HÅP 
Grundnivå: 
Grundkurs lång 

 
85 

 
800 000 kr 

 
1 260 000 kr 

Grundkurs kort 85 498 000 kr 605 000 kr 
 
Avancerad nivå: 
Kurs 1 

 
 

15 

 
 

135 000 kr 

 
 

113 000 kr 
Kurs 2 12 103 000 kr 91 000 kr 

  Kurs 3  10  200 000 kr  151 000 kr   



  

 
Utfall på institutionsnivå 

 
En jämförelse med tidigare tilldelning görs via utfallet för 2009. Detta är de slutreglerade belopp 
som institutionerna tilldelats. 

 
 

Institution 
Resurstilldelning 

2011 Utfall 2009 Diff 
Skogens produkter 3 680 553 kr 3 092 660 kr 587 893 kr 
Skogens ekologi och skötsel 8 123 091 kr 8 232 074 kr -108 983 kr 
Vilt, fisk och miljö 3 525 571 kr 2 964 672 kr 560 899 kr 
Skoglig resurshushållning 5 938 016 kr 6 120 942 kr -182 926 kr 
Sydsvensk skogsvetenskap 3 685 634 kr 3 709 468 kr -23 834 kr 
Skogsekonomi 1 910 948 kr 3 160 497 kr -1 249 549 kr 
Skoglig genetik och växtfysiologi 2 196 568 kr 1 204 971 kr 991 597 kr 
Enheten för biomassateknologi och 
kemi 

 
129 617 kr 

 
0 kr 

 
129 617 kr 

Fakulteten gemensamma kostnader   
Design av organisationer: struktur och 
process 

 
120 000 kr 

Resestipendier kurs projektarbete 120 000 kr 
Sverigeresan Norr 410 000 kr 
Sverigeresan söder 720 000 kr 
Hav till fjäll 120 000 kr 
Internationell skogspolitik - 
Europaresan 

 
0 kr 

  

Summa 30 680 000 kr 29 975 284 kr 704 716 kr 
 

Totalt sett är det en ökad tilldelning med ca 700 000 kr för 2011 jämfört med resultatet för 
2009. Kostnad för kursen internationell skogspolitik tillkommer dock 2012, vilken för 2009 låg på 
ca 700 000 kr. Notera att det för jämförelsen skull är identiska siffror för fakultetens gemensamma 
kostnader mellan åren. 

 
En ramschemaförändring som genomförs 2011 är att skogsekonomisk grundkurs flyttas från 
höstterminen 2011 till vårterminen 2012, samt att trädets biologi och egenskaper (motsvarande) gör 
motsatt rockad. Det gör att ersättningen för skogsekonomisk grundkurs faller bort 2011 och att 
trädets biologi och egenskaper ges två ggr 2011. För skogsekonomi 
ger det ett bortfall av ca 550 000 kr och en ökad tilldelning till genetik och växtfysiologi på ca 
400 000 kr under 2011. 
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Ny styrmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå 

 

Beslut 
 
att fastställa principer för en ny modell gällande resurstilldelning för utbildning på grund- och 
avancerad nivå från och med 2011 i enlighet med bilaga till detta beslut. 

Redogörelse för ärendet 
 
Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 11 november 2009 att en ny modell för 
utbildningsuppdrag, beräkning av resurstilldelning och rapportering av kurskostnader för 
utbildning på grund- och avancerad nivå skulle införas att gälla från och med vårterminen 2011. 
Bakgrunden är att utbildningen vid SLU redovisar ett underskott, samt att Högskoleverket har 
framfört synpunkter på SLU:s organisation och styrning av utbildningsområdet.  
 
Syftet med modellen är att ge grundutbildningsnämnden ett tydligare ansvar för kursernas 
innehåll och progression, att kvalitetssäkra utbildningen på samtliga nivåer, att garantera en 
hållbar ekonomi på samtliga fastställda kurser samt att säkra verksamhetens ekonomiska 
balans. Under det gångna året har modellen diskuterats och utvecklats utifrån synpunkter som 
inkommit från institutionerna.  
 
Förhandlingar har hållits med arbetstagarorganisationerna 2010-11-02 och 2010-11-16. 
Förhandlingarna avslutades i oenighet 2010-12-09. Eftersom arbetstagarorganisationerna har 
möjlighet att inom fem arbetsdagar inkomma med eventuell begäran om central förhandling, 
kunde fakultetsnämnden inte avgöra ärendet vid sitt möte 2010-12-14. Nämnden beslöt därför 
istället att ställa sig bakom förslaget till principer för den nya modellen gällande resurstilldelning 
för utbildning på grund- och avancerad nivå från och med 2011 enligt bilagda underlag, samt att 
uppdra åt dekanus att besluta i frågan efter att de fackliga förhandlingarna avslutats. 

Då arbetstagarorganisationerna ej begärt central förhandling kan nu dekanus fatta beslut. 
 
Beslut i ärendet har fattats av undertecknad, dekanus, i närvaro av vice dekanus Ann Dolling 
och fakultetsdirektör Håkan Lindkvist, föredragande. 
 

 

Tomas Lundmark 

     Håkan Lindkvist 

 

 

 

Kopia till: samtliga institutioner inom s-fak, A Dolling, C Degerman. 
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