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Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 

Exp. den: 12/11-14/JT 

Utbildningsnämnden (UN) BESLUT 

2014-10-14 

 

Sändlista 

Anslagsfördelning för 2015 för utbildning på grund- 
och avancerad nivå – UN:s förslag till rektor 

Beslut 

Utbildningsnämnden (UN) beslutar: 

att till rektor föreslå utbildningsuppdrag och fördelning av statsanslag för 2015 

enligt tabell 6 i bilaga till detta beslut 

att uppdra till programnämnderna (PN) att planera genomförande av utbildning för 

2015 utifrån utbildningsuppdrag och anslagsramar i bilaga till detta beslut 

att uppdra åt PN landskap och trädgård att återkomma med en åtgärdsplan för 

hortonomprogrammet 

att uppdra åt PN naturresurser och lantbruk att återkomma med åtgärdsplaner för 

agronomprogrammet mark/växt och agronomprogrammet livsmedel 

att åtgärdsplanerna ska vara klara senast inför UN:s sammanträde i april 2015 

Redogörelse för ärendet 

Enligt styrelsens delegationsordning (dnr SLU ua.Fe.2013.1.1.1-4911) gäller 

följande för dimensionering av utbildningen och fördelning av utbildningens 

resurser vid SLU: 

 Det åligger UN att till rektor lämna förslag till utbildningsuppdrag och årlig 

fördelning av anslag till fakultetsnämnder samt lämna övergripande syn-

punkter och förslag avseende gemensam verksamhet inom redovisnings-

området. 

 Det åligger UN att till rektor lämna förslag till det antal studenter som ska 

antas till program samt till utbudet av fristående kurser. 

 Det åligger PN att årligen besluta om de kurstillfällen som ska erbjudas. 

 Det åligger PN att föreslå och revidera ersättningsnivåer för utbildningarna 

inom ansvarsområdet enligt anvisningar från UN. 
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 Det åligger fakultetsnämnderna att, inom de ramar som årligen fastställs av 

universitetsstyrelsen och rektor, besluta om uppdrag och resursfördelning till 

institutioner och andra enheter. 

Styrelsen beslutade den 19 februari 2014 (dnr SLU ua 2014.1.1.1-572) om över-

gripande principer för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad 

nivå. Enligt beslutet ska dessa principer  

 vara enkla och transparenta, 

 vara SLU-gemensamma, 

 ge långsiktiga planeringsramar, 

 ge incitament att utveckla nya undervisningsformer, 

 ge incitament att en kurs ges på flera program, 

 ge rimliga förutsättningar för genomförande av program med få studenter. 

Styrelsen fastställde i samma beslut följande övergripande principer för resurs-

fördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU avseende 

fördelningen från styrelsen till fakultetsnämnderna: 

 Resurser för GU fördelas med program och programgrupper som 

planeringsbas. 

 Alla program och programgrupper sorteras till ett fåtal ersättnings-

kategorier. 

 Resursfördelning till program och programgupper sker genom uppdrag, 

utan avräkning. 

Underlag för detta beslut har behandlats vid Utbildningsnämndens sammanträden 

den 28 augusti och 14 oktober 2014 och i rektors ledningsråd under höst 2014.  

I ett särskilt beslut hanteras den gemensamma fördelningsmodell som ska tillämpas 

i PN:s planering av resursfördelning för genomförandet av kurser och för finan-

siering av särskild infrastruktur inom respektive PN:s ansvarsområde. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Principerna för att fördela statsanslaget inom grundutbildningen förändras inför 

2015. Det första steget i resursfördelningen, från styrelse till fakultet, görs uppdelat 

per programgrupp och utan avräkning, men fortfarande baserat på ersättningsnivåer 

för olika utbildningsområden och på studentvolym. Eftersom avräkningen 

avskaffas, blir det viktigare än tidigare hur stora utbildningsuppdrag som delas ut.  

I första steget av resursfördelningen görs en beräkning för varje utbildnings-

program och för studenter utan programkoppling baserat på följande faktorer: 

 Den faktiska andelen (av hst) inom respektive utbildningsområde (baserat 

på data från 2013) 

 Planerat/tilldelat antal hst för 2015 (Uppdrag) 

 Uppnått antal hpr för 2013 (det senast avslutade året) 
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För varje utbildning beräknas tilldelningen som ersättning per utbildningsområde 

multiplicerat med den aktuella utbildningens andel inom respektive utbildnings-

område multiplicerat med studentvolymen. Studentvolymen beräknas här som ett 

genomsnitt av antal hst (uppdrag) för 2015 och uppnått antal hpr för 2013. Antalet 

hst fångar den planerade/tilldelade volymen, medan antalet hpr anger den tidigare 

uppnådda och genomförda volymen. Detta förfarande reducerar osäkerheten i 

prognosvärden liksom svängningar mellan åren. 

Ingen avräkning sker vid årets slut. Om den faktiska produktionen avviker från 

beräkningarna i anslagsfördelningen för 2015, kan det istället komma att påverka 

fördelningen för efterkommande år. 

Under 2015 behöver övergångsregler användas på grund av att SLU för närvarande 

har en överproduktion av hst. Det innebär att fakulteterna får ersättning för hpr 

utförda under 2013, men att ersättningen reduceras fakultetsvis med den del som är 

ett resultat av överproduktionen av hst utöver uppdrag.  

För 2015 tilldelas hortonomprogrammet, agronomprogrammet-mark/växt och 

agronomprogrammet-livsmedel ett strukturstöd med anledning av att de är tre 

strategiskt viktiga yrkesutbildningar med ett för litet studentunderlag för att bära 

sig på hst-ersättningen. Strukturstödet är ettårigt och omprövas årligen. 

Finansiering görs genom att använda frigjorda statsanslag på central nivå 

(omklassificering av bokningsbara lokaler) samt genom omfördelning från alla 

utbildningar utom de som sorterar inom utbildningsområdet samhällsvetenskap och 

humaniora (SH). Skälet till att undanta SH-området är att detta område fått 

anslagsförstärkningar vid lärosäten under Utbildningsdepartementet medan SLU:s 

ersättningsnivå endast räknats upp med pris- och löneomräkning (PLO) under 

samma period. 

Det är en absolut målsättning att de program som utlyses ska ha tillräckligt många 

studenter för att bära sig utan strukturstöd. Rektor beslutade den 24 februari 2014 

om uppdrag för planering av utbildning inom bland annat trädgårdsområdet vid 

SLU (dnr SLU ua 2014.1.1.1-569) samt den 7 april 2014 om uppdrag för planering 

av agronomutbildningen vid SLU (dnr SLU ua 2014.1.1.1-1463). Beredning pågår 

i olika arbetsgrupper och med utgångspunkt i detta får respektive programnämnd i 

uppdrag att återkomma till UN med en åtgärdsplan som beskriver hur 

studentantalet ska kunna öka på respektive program med strukturstöd.    

I bilaga beskrivs de utbildningsuppdrag (hst) och anslagsramar som UN föreslår att 

rektor går fram till styrelsen med. Dessa ger också förutsättningar för PN:s 

planering av utbildning på grund- och avancerad nivå för 2015.  
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Beslut i detta ärende har fattats av UN efter föredragning av planeringschef Daniel 

Gillberg. 

 

 

Lena Andersson-Eklund 

 

   Daniel Gillberg 
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Bilaga till beslutet Anslagsfördelning för 2015 för 
utbildning på grund- och avancerad nivå – UN:s 
förslag till rektor 

Total anslagsram  

Det finns ännu inga underlag från regeringen vad avser planeringsförutsättningar 

för 2015. Budgetpropositionen väntas komma först i mitten av november. SLU har 

fått underhandsuppgifter om att det statsfinansiella läget är kärvt och att inga nya 

anslag är att vänta. Pris- och löneomräkningen (PLO) uppgår enligt preliminära 

uppgifter till cirka 0,5 procent.  

Universitetets anslagsfördelning utgår därför ifrån 2014 års anslag uppräknat med 

PLO. Det innebär att utbildning på grund- och avancerad nivå disponerar 474 356 

tkr (+2 345 tkr) för 2015.  

Gemensamma resurser 

Principerna för finansiering av gemensamma resurser förändras inför 2015. Det 

innebär bland annat att det tidigare anslagsavlyftet som finansierade central studie-

administration ersätts med en fast avgift som tas ut av institutionerna baserat på 

antalet helårsstudenter. De medel som frigörs, 37 458 tkr, fördelas ut till fakulte-

terna genom att göra motsvarande höjning av prislapparna. Dessa medel 

särredovisas i denna bilaga för att få jämförbarhet i siffrorna.  

De nya principerna för uttag av gemensamma kostnader säger också att 

bokningsbara undervisningslokaler ska finansieras centralt istället för av varje 

fakultet. För 2015 kostar de bokningsbara lokalerna 43 mnkr, vilket är en ökning 

med knappt 5 mnkr jämfört med 2014. Ungefär 13 mnkr finansieras via avgifter 

vid bokning (hyra) medan 30 mnkr kommer att lyftas av som statsanslag. Tidigare 

har denna kostnad fördelats 80 procent till grundutbildning och 20 procent till 

forskning och forskarutbildning. En förändrad ansvarsfördelning mellan 

redovisningsområdena innebär att den tid då lokalerna inte används 

(beläggningsgraden är idag ungefär 55 procent vardagar 8.00 – 17.00) fördelas 

enligt samma schablon som de flesta andra gemensamma kostnader gör, dvs. 

baserat på respektive redovisningsområdes andel av den totala anslagsramen. Den 

förändringen innebär att statsanslag på mellan 3 och 4 mnkr netto frigörs inom 

grundutbildningen, efter hänsyn tagen till de ökade kostnaderna för bokningsbara 

lokaler.  

Uppdrag och ramanslag per fakultet 

Principerna för fördelningen av statsanslaget förändras i enlighet med styrelsens 

beslut i februari 2014. Från styrelse till fakultet kommer fördelningen i 

fortsättningen att göras uppdelat per programgrupp och utan avräkning, men 

fortfarande baserat på ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på 

studentvolym. I styrelsebeslutet kommer även principer för resursfördelning från 
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fakultet till institution att slås fast. Harmonisering av fakulteternas 

anslagsfördelningsmodeller görs i syfte att i högre grad skapa likartade 

förutsättningar för liknande utbildningar. Från fakultet till institution kommer 

resurserna att fördelas baserat på antal studenter, typ av undervisning och 

gruppstorlek. 

Föreliggande beslut innehåller ett förslag för fördelning av statsanslag till varje 

programnämnd. Programnämndernas uppgift är därefter att utarbeta ett underlag 

som visar vilken utbildning som ska utföras av respektive fakultet. I styrelsens 

beslut den 6 november kommer det att framgå hur stort anslag varje fakultet 

disponerar efter att programnämnderna gjort sin fördelning.  

Resursfördelningen från styrelse till fakultet beräknas i första steget för varje 

utbildningsprogram, summerad per programgrupp, och för studenter utan 

programkoppling baserat på följande faktorer: 

 Den faktiska andelen (av hst) inom respektive utbildningsområde (baserat 

på data från 2013) 

 Planerat/tilldelat antal hst för 2015 (uppdrag) 

 Uppnått antal hpr för 2013 (det senast avslutade året) 

För varje utbildning beräknas tilldelningen som ersättning per utbildningsområde 

multiplicerat med den aktuella utbildningens andel inom respektive 

utbildningsområde multiplicerat med studentvolymen. Studentvolymen beräknas 

här som ett genomsnitt av antal hst (uppdrag) för 2015 och uppnått antal hpr för 

2013. Antalet hst fångar den planerade/tilldelade volymen, medan antalet hpr anger 

den tidigare uppnådda och genomförda volymen. Detta förfarande reducerar 

osäkerheten i prognosvärden liksom svängningar mellan åren.  

Under 2015 behöver övergångsregler användas på grund av nuvarande 

överproduktion av hst. Det innebär att fakulteterna får ersättning för hpr utförda 

under 2013, men att ersättningen reduceras fakultetsvis med den del som är ett 

resultat av överproduktionen av hst utöver uppdrag. Detta är nödvändigt eftersom 

det annars inte skulle vara möjligt att lägga ut ett tillräckligt stort uppdrag för 2015, 

givet nuvarande ersättningsnivåer.    

Ersättning per utbildningsområde 

Det ämnesmässiga innehållet är utgångspunkt för klassning av kurser i ämnen och 

ämnet styr i sin tur till ett visst utbildningsområde och därmed vilken ersättning 

kurser får. Denna tillämpning överensstämmer med hanteringen vid övriga 

lärosäten i Sverige. Ersättningsnivåerna för 2015 för hst och hpr per 

utbildningsområde framgår av tabell 1. Alla ersättningsnivåer har räknats upp med 

PLO på 0,5 procent. 

Det frigörs statsanslag när det tidigare anslagsavlyftet som finansierade central 

studieadministration ersätts med en fast avgift som tas ut av institutionerna baserat 

på antalet hst. Det frigjorda anslaget fördelas i lika stora belopp per hst inom alla 
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utbildningsområden. Detta ska möta en del av den fasta avgiften (den andra delen 

kommer från fakultetsnivån där anslagsavlyftet också avskaffas). Varje 

ersättningsnivå ökar med 10 025 kronor med anledning av de nya principerna.  

Tabell 1: Ersättningsnivåer per utbildningsområde 2015 (tkr) 

Utbildningsområde Hst Hpr Summa Anslag 
för gem 

resurser 

Ny summa 

Humaniora/samhällsvetenskap 18 073 18 073 36 146 10 025 46 171 

Naturvetenskap/teknik 42 348 42 348 84 696 10 025 94 721 

Design 114 784 114 784 229 568 10 025 239 593 

Vård 47 156 47 156 94 312 10 025 104 337 

Veterinärmedicin      

   Kursersättning 81 141 81 141 162 281 10 025 172 306 

   klinisk ersättning 33 025 33 025 66 050 10 025 76 075 

Övrigt 32 391 32 391 64 782 10 025 74 807 

 

Uppdrag 

Antalet studenter vid SLU ökade kraftigt fram till 2011 och uppgick då till 4 102 

hst. Därefter har antalet minskat framför allt beroende på anslagsminskningen 2012 

på 30 mnkr. För 2014 beräknas antalet helårsstudenter uppgå till mellan 3 850 och 

3 950 hst. SLU har ett uppdrag från regeringen att i snitt utbilda 3 800 hst per år 

under perioden 2013 – 2015.  

Uppdragen till PN inför 2015 är lägre än prognostiserat utfall med anledning av 

ovan nämnda överproduktion. Endast PN N&J tilldelas ett uppdrag som motsvarar 

den prognos som är lagd för 2015. NJ-fakulteten har ingen överproduktion varför 

prognosen är realistisk att utgå ifrån i deras fall. Övriga tre fakulteter har en 

överproduktion som leder till att utbildningsuppdraget läggs lägre än prognosen. 

Såväl hst som hpr reduceras motsvarande den överproduktion som respektive 

fakultet hade under 2013.  

Totalt sett uppgår utbildningsuppdraget till PN till 3 742 hst och inklusive 

hippologutbildningen och tilläggsutbildning för utländska veterinärer (TUVE) till 

3 833 hst. De två sistnämnda utbildningarna får sin finansiering öronmärkt via 

regleringsbrevet. Uppdrag och anslagsram, före justeringar för strukturstöd och 

omföring mellan PN L&T och PN N&J, framgår av tabell 2. Skillnaderna jämfört 

med takbeloppet 2014 är små. 
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Tabell 2: Anslagsram för 2015 före omfördelning med anledning av 

strukturstöd jämfört med takbeloppet för 2014 

PN Uppdrag (hst) Anslagsram (tkr) Takbelopp 2014 

L&T 934 91 382 89 049 

N&J 1 229 76 030 77 775 

S 620 46 935 46 683 

V&H 960 148 153 147 173 

TOTALT 3 742 362 500 360 680 

     

Strukturstöd till tre yrkesprogram 

Styrelsen har beslutat om vilka program som ska erbjudas för 2015. Styrelsen har 

också beslutat att de program som erbjuds ska ges rimliga förutsättningar. En 

konsekvens av detta är att UN har pekat ut tre yrkesprogram som under 2015 ska 

tilldelas ett strukturstöd eftersom de är strategiskt viktiga för SLU:s 

utbildningsutbud men har ett för litet studentunderlag för att kunna bära sig på 

hst/hpr-ersättningen. Det gäller hortonomprogrammet, agronomprogrammet-

mark/växt och agronomprogrammet-livsmedel.  

Strukturstödet är ettårigt och det görs en ny bedömning varje år om eventuell 

tilldelning av strukturstöd. En absolut målsättning är att de utbildningar som 

erbjuds ska ha ett tillräckligt stort studentunderlag för att bära sig ekonomiskt utan 

särskilt stöd. Det gäller även de tre programmen som nu får strukturstöd.  Därför 

ges berörda programnämnder i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden 

med en åtgärdsplan för att öka studentunderlaget i respektive program. Vikten av 

att PN levererar åtgärdsplaner uttrycktes i rektors ledningsråd då frågan om 

strukturstöd diskuterades. 

Finansiering av strukturstödet 

Strukturstödet till ovan tre nämnda utbildningar beräknas för 2015 som skillnaden 

mellan prognosen över antal hst och en viss minsta volym hst på de berörda 

programmen. Mellanskillnaden ersätts till 75 % av hst-värdet för NT-utbildning. 

Skälen att inte tilldela 100 % är att behålla incitament för programutveckling och 

studentrekrytering. När fler studenter påbörjar och stannar i utbildningen ökar det 

intäkterna för den aktuella programgruppen. Strukturstöden beräknas på en 

studentvolym om 20 hst per årskurs, vilket ger en resursförstärkning på 7 mnkr, 

varav 4,1 mnkr gäller hortonomutbildningen, se tabell 3. 
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Tabell 3: Strukturstöd till tre yrkesutbildningar 

Program  Längd  Prognos 
antal HST 

2015  

Målsatt 
antal HST 

per åk  

Målsatt 
antal HST 

totalt  

Differens 
antal HST  

Strukturstöd 
tkr  

Hortonomprogrammet  

 
5 år  35  20  100  65  4 129 

Agronomprogram – 
livsmedel  

4,5 år  60  20  90  30  1 906 

Agronomprogram – 
mark/växt  

4,5 år  75  20  90  15  953 

Summa 
 

    110 6 988 

 

Finansiering av strukturstödet föreslås ske genom en kombination av två åtgärder. 

För det första återstår 3 526 tkr av anslagsramen, medel som frigjorts i och med 

omklassificeringen mellan redovisningsområden avseende bokningsbara lokaler. 

Det statsanslaget föreslås användas till strukturstöd för 2015. 

Resterande del, 3 462 tkr, omfördelas från andra program. Omfördelningen görs 

från samtliga utbildningsområden utom samhällsvetenskap/humaniora (SH). Inom 

Utbildningsdepartementet har generella satsningar gjorts för att höja ersättningen 

inom SH-området, vilket inte har kommit SLU till del. För att minska skillnaden 

mellan SH-ersättningen och övriga ersättningar vid SLU undantas SH från 

omfördelningen. I tabell 4 redovisas finansieringen av strukturstödet. 

Tabell 4: Finansiering genom omfördelning från alla utbildningsområden 

utom SH (tkr) 

PN Strukturstöd Anslag Omfördelning  
(SH exkluderat) 

Netto 

L&T 4 129  -919 3 210 

N&J 2 859  -618 2 241 

S 0  -456 -456 

V&H 0  -1 468 -1 468 

Gemensamt  -3 526   

Summa 6 967 -3 526 -3 462  

  

Ett alternativ skulle kunna ha varit att omfördela endast från stora program istället 

för att göra en generell omfördelning. Det som talar mot en sådan lösning är att 

program som begrepp används heterogent inom SLU. Jägmästarprogrammet är t ex 
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ett program med flera inriktningar, medan agronomutbildningen är indelad i fem 

olika program redan från början. Dessutom skulle en sådan omfördelning ge 

felaktiga incitament, eftersom det skulle straffa stora program samtidigt som 

strävan är att utveckla utbudet mot att innefatta färre men större program.  

Stegvis överföring av statsanslag från PN N&J till PN L&T 

UN diskuterade på sammanträdet i augusti 2014 omfördelningen av statsanslag 

mellan PN N&J och PN L&T som en konsekvens av förändrat programansvar i och 

med fakultetsreformen. UN förordade en stegvis överföring av anslag från PN N&J 

till LARK Uppsala och att överföringen görs i fyra lika stora delar 2015-2018.   

NJ-fakulteten tappar i och med omorganisationen statsanslag på mellan 4 och 4,5 

mnkr som tidigare omfördelades internt inom fakulteten till program med små 

studentunderlag. I och med att två av dessa program får strukturstöd under 2015 

hanteras delvis denna omfördelningsproblematik. PN N&J erhåller 2 241 tkr i 

strukturstöd enligt tabell 4. Återstår gör då 2 000 tkr, vilket är det belopp som 

föreslås överföras stegvis från PN N&J till PN L&T under en fyraårig 

övergångsperiod, se tabell 5.  

Tabell 5: Omföring av anslag mellan PN N&J och PN L&T 

Fakultet 2015 2016 2017 2018 

PN L&T 500 1 000 1 500 2 000  

PN N&J 1 500 1 000 500 0 

Totalt 2 000 2 000 2 000 2 000 

 

Enligt UN:s beslut på sammanträdet i augusti avgränsas denna omfördelning till att 

inom LTV-fakulteten endast beröra LARK Uppsala. Av den anledningen bryts det 

programmet ur sin programgrupp i tabell 6 och särredovisas. 
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Tabell 6: Anslagsfördelning 2015 per programnämnd/programgrupp och för SLU gemensamt 

 

  

 

 

Programnämnd/programgrupp

Uppdrag 

2014 

(HST)

Takbelopp 

2014 (tkr)

Prognos 

2015 (HST)

Uppdrag 

2015 (HST)

Delsumma 

anslag 2015 

för uppdrag

Strukturstöd
Omföring    

L&T - N&J

Delsumma 

anslag efter 

justeringar

Anslag för 

gem. Resurser
Övriga anslag

TOTALT 

RAMANSLAG 

2015

PN landskap & trädgård 934 89 049 996 933 91 382 3 210 -1 500 93 092 9 388 2 320 104 800

 Landskapsarkitekt enlk LARK Uppsala 265 248 30 729 30 729 30 729

 LARK Uppsala 235 220 27 145 -1 500 25 645 25 645

 Park och trädgård 218 204 14 787 14 787 14 787

 Odling, trädgård 135 126 8 685 4 129 12 814 12 814

 Stud. utan programkoppling 143 134 10 036 10 036 10 036

 Övrigt -919 -919 9 388 2 320 10 789

PN naturresurser & jordbruk 1 216 77 775 1 226 1 229 76 030 2 241 1 500 79 771 12 363 334 92 468

 Naturvetenskap 233 233 18 035 2 859 20 894 20 894

 Teknik 123 123 8 488 8 488 8 488

 Lantmästare 125 125 7 871 7 871 7 871

 Ekonomi 295 295 12 942 12 942 12 942

 Landsbygd/Miljö/Tvärvet 200 200 12 167 12 167 12 167

 Stud. utan programkoppling 250 253 16 527 16 527 16 527

 Övrigt -618 1 500 882 12 363 334 13 579

PN skog 620 46 683 657 620 46 935 -456 0 46 479 6 237 6 646 59 362

  Skogsmästare 150 142 11 732 11 732 11 732

  Jägmästare + master 414 391 28 695 28 695 28 695

  Stud. utan programkoppling 93 88 6 508 6 508 6 508

 Övrigt -456 -456 6 237 6 646 12 427

PN vet.med. & husdjur 960 147 173 987 960 148 153 -1 468 0 146 685 9 657 39 372 195 714

  Veterinärmedicin 480 467 105 570 105 570 105 570

  Djuromvårdnad 115 112 10 233 10 233 10 233

  Husdjursvetenskap 345 335 27 841 27 841 27 841

  Stud. utan programkoppling 47 46 4 509 4 509 4 509

 Övrigt -1 468 -1 468 9 657 39 372 47 561

SLU gemensamt 22 013 22 013

SUMMA 3730 360 680 3 866 3 742 362 500 3 527 0 366 027 37 645 70 685 474 357
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Tabell 7: Samtliga statsanslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

Resurs Statsanslag Kommentar 

PN L&T 104 800  

   varav uppdrag  91 382  

   varav strukturstöd netto 3 210 Hortonomprogrammet tilldelas ett strukturstöd på 4 129 tkr 

   varav omfördelning LARK Uppsala -1 500  

   varav dubbelklassade kurser 2 320  

   varav anslag för gem resurser 9 388  

PN N&J 92 469  

   varav uppdrag  76 030  

   varav strukturstöd netto 2 241 Agronom mark-växt 953 tkr, Agronom livsmedel 1 906 tkr 

   varav omfördelning LARK Uppsala 1 500  

   varav dubbelklassade kurser 334  

   varav anslag för gem resurser 12 363  

PN S 59 361  

   varav uppdrag  46 935  

   varav strukturstöd -456  

   varav dubbelklassade kurser 136  

   varav anslag för gem resurser 6 237  

   varav skogligt basår Jälla 2 048 Anslag direkt i regleringsbrevet 

   varav skogligt basår Värnamo 2 064 Tidsbegränsad satsning från regeringen som avslutas vid årsskiftet 2014/15. Osäkert om den förlängs. 

   varav Gammelkroppa skogsskola 2 398 Anslag direkt i regleringsbrevet 

PN V&H 195 713  

   varav uppdrag  148 153 Av dessa medel är 17 495 tkr avsedda för klinisk färdighetsträning på UDS 

   varav strukturstöd -1 468  

   varav anslag för gem resurser 9 657  

   varav hippologutbildningen 21 652 Anslag direkt i regleringsbrevet 
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   varav TUVE 3 715 Anslag direkt i regleringsbrevet 

   varav lokalanslag för djurlokaler 10 370  

   varav hovslagarutbildningen 3 636  

Gemensamt 22 013  

   varav reserv UN  2 588 Inklusive sammanträdeskostnader  

   varav bokningsbara lokaler  15 000  

   varav utbildningens del av udda lokaler 4 322 Inklusive parken i Alnarp 

   varav rektors strategiska medel 1 000  

   varav övrigt 605 Ells, rektorsrekrytering, ortsanslag 

   varav avgifter från utländska studenter -1 500 Institutionerna ersätts i uppdragen och avgifterna stannar centralt 

TOTALT 474 357  

 


