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  Dnr SLU ua 2015.1.1.1-1972 
          Exp. den 12/5 -15/BÅ 
       

 
Rektor 
  BESLUT 
  2015-05-11 
 
  Sändlista 
 
  

 

Strategisk satsning på forskningsinfrastruktur – del II  

 
Beslut 
 
Rektor beslutar:  

att fastställa bifogade riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur (bilaga 1); 

att införa den modell för finansiering av infrastruktur för excellent forskning, s k 
infrastrukturstöd, som beskrivs i bilaga 2; 

att infrastrukturstöden ska finansieras genom avsättning av centrala medel i enlighet med 
styrelsens beslut 2014-11-06. Avsättningens storlek fastställs årligen av styrelsen i 
anslagsfördelningen;   

att tillsätta en beredningsgrupp för forskningsinfrastruktur för perioden 2015-06-01 tills 
vidare, dock längst t.o.m. 2018-02-28. Beredningsgruppens uppdrag är att ansvara för 
beredning och prioritering av ansökningar om infrastrukturstöd samt vara rådgivande i 
övriga frågor som rör forskningsinfrastruktur. Arbetet ska genomföras i enlighet med 
riktlinjerna i bilaga 1. Beredningsgruppen ska bestå av en ledamot från varje fakultet samt 
en ordförande som utses av rektor. Universitetsdirektören ansvarar för att gruppen ges 
administrativt stöd; 

att uppdra till beredningsgruppens ordförande att besluta om detaljer rörande utlysning av 
infrastrukturstöd och bedömning av ansökningar; 

att utse vicerektor Göran Ståhl till ordförande i beredningsgruppen under perioden  
2015-06-01 – 2016-03-31;  

att uppdra till dekanerna att senast 2015-05-25 föreslå en ordinarie samt en suppleant i 
beredningsgruppen; 

att kostnader för infrastrukturstöd samt arvoden till externa sakkunniga ska belasta kst 
1001512, Fond för infrastrukturstöd, projekt 68000, samt 

att arbetet inom beredningsgruppen ska bedrivas inom ramen för ordinarie verksamhet. 
Eventuella möteskostnader och resor ska belasta kst 1001512, projekt 68000. 
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Redogörelse för ärendet 
 
I SLU:s strategi för 2013-2016 understryks att utveckling av och tillgång till avancerad 
infrastruktur har hög prioritet. Under de senaste åren har möjligheterna att få extern 
finansiering minskat avsevärt och lärosätena har fått ett ökat ansvar för investeringar och 
utveckling av den egna infrastrukturen. Vetenskapsrådet inför fr.o.m. 2015 nya principer 
för infrastrukturstöd som innebär ökade krav på medfinansiering av nationella 
infrastrukturer. Vidare införs en nationell process för behovsinventering som alla 
lärosäten förväntas medverka i.  

Mot bakgrund av detta enades rektors ledningsråd under 2014 att ge i uppdrag till en 
arbetsgrupp att utarbeta riktlinjer för hur SLU bör arbeta långsiktigt med forsknings-
infrastruktur. Arbetsgruppen bestod av dåvarande prorektor Torbjörn von Schantz 
(ordförande), Beatrix Alsanius (LTV), Ingmar Persson (NJ), Thomas Moritz (S), Kristina 
Dahlborn (VH), Jon Kennedy (Infra) och Boel Åström (planeringavdelningen). I uppdraget 
ingick att genomföra en inventering av befintlig forskningsinfrastruktur vid SLU samt att 
utarbeta ett förslag till modell för gemensam prioritering och finansiering av SLU-intern 
forskningsinfrastruktur.  

Uppdraget redovisades den 8 september 2014 för ledningsrådet, som tillstyrkte gruppens 
förslag. Som en följd beslutade rektor den 15 december 2014 om genomförande av ett 
projekt för publicering på webben av information om alla forskningsinfrastrukturer vid 
SLU som är tillgängliga för användare utanför den ansvariga institutionen (dnr SLU ua 
2014.1.1.1-4973). Vidare gjordes en markering i SLU:s anslagsfördelning för 2015 
(fastställd av styrelsen den 6 november 2014) att en satsning ska göras på en gemensam 
modell för finansiering av infrastruktur som är en förutsättning för högkvalitativ forskning. 
Som ambition angavs att medel för detta ändamål ska avsättas fr.o.m. 2016. 

Rektor återkommer här med ett beslut som tydliggör vilka principer som ska gälla för 
prioritering och finansiering av såväl SLU:s egna infrastrukturer av olika slag som 
nationella infrastrukturer. Förslaget till riktlinjer har förankrats i rektors ledningsråd den 23 
mars 2015. Arbetsgruppen har fr.o.m. februari 2015 letts av vicerektor Göran Ståhl.  

Motiv till beslutet 
 
För att SLU:s forskning ska kunna behålla och stärka sin goda position är det nödvändigt 
att den egna forskningsinfrastrukturen håller en hög standard. Det är också viktigt att SLU 
agerar proaktivt och deltar i utvecklingen av forskningsinfrastrukturer av nationellt 
intresse. De ändrade förutsättningarna för nationell forskningsinfrastrukturer innebär att 
SLU behöver utveckla en långsiktig policy när det gäller nationell forskningsinfrastruktur, 
liksom tydliga principer när det gäller finansiering av olika typer av egen forsknings-
infrastruktur.  

Den inventering som gjordes under 2014 pekade på ett stort behov av resurser för underhåll 
och uppgradering av forskningsinfrastruktur vid SLU. Dessutom tillkommer behov av 
nyinvesteringar i takt med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. En universitets-
gemensam strategisk satsning på infrastrukturstöd motiveras av att modern forsknings-
infrastruktur sällan är en angelägenhet enbart för en enskild forskargrupp eller institution. 
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Riktlinjerna ska underlätta ett målinriktat och effektivt arbete på olika nivåer inom SLU 
när det gäller planering, prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer. 
Beslutet tydliggör vilka principer som gäller för olika slag av forskningsinfrastruktur och 
hur ansvaret för finansiering fördelas mellan olika nivåer. Beslutet anger även hur SLU 
ska agera visavi Vetenskapsrådets process för behovsinventering och prioritering. 
Infrastrukturstödet ska understödja forskares och institutioners arbete med att utveckla 
forskningsinfrastruktur som möjliggör högkvalitativ forskning och bidra till ett effektivt 
resursutnyttjande.  
 
Beslut i detta ärende har fattats i rektors frånvaro av prorektor Lena Andersson-Eklund  
i närvaro av universitetsdirektör Martin Melkersson efter föredragning av forsknings-
sekreterare Boel Åström.  

 
 
 
Lena Andersson-Eklund 
 
  Boel Åström 

 
 
 
Bilagor:   

1. Riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur 

2. Infrastrukturstöd - Modell för finansiering av SLU-infrastruktur för excellent forskning  

 
  

Sändlista 
Dekaner 
Vicerektor Göran Ståhl 
Prefekter (motsvarande) 

 

Kopia för kännedom 
Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen 
Internrevisionen 
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