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för 2013 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning för 2013 i en-
lighet med bilaga 1, 
 
att ge fakultetsnämnderna, rektor och prorektor uppdrag i enlighet med bila-
gorna 1:3 – 1:7. 
 
Redogörelse för ärendet  

Det är styrelsens uppgift att fördela statsanslaget dels mellan SLU:s tre redo-
visningsområden, dels till de fyra fakulteterna samt avgöra hur stora avsätt-
ningar som ska göras till vissa gemensamma ändamål. Det är vidare styrelsens 
uppgift att besluta om uppdrag till fakulteterna. 
 
Inför 2013 görs mycket små förändringar i fördelningsprinciperna, främst be-
roende på att de utredningar som pågår och de propositioner som presenteras 
under hösten 2012, troligt leder till behov av att ändra fördelningsprinciperna 
av anslaget. Pågående utredningar och väntade propositioner är 
• Utredning av SLU:s organisation och struktur (klar 30 september), 
• Utredning av utbildningarnas struktur och lokalisering (klar mitten av ok-

tober), 
• Utredning om gemensamma principer för fakulteternas fördelning av stats-

anslaget (klar under hösten), 
• Hantering av lokalkostnadsökningarna (klar under hösten), 
• Budgetpropositionen 2013 (presenteras 20 september), 
• Forskningspolitiska propositionen (presenteras i oktober), 
• Översyn av svenska artprojektet (rapport presenterad i juni). 
 
Endast smärre justeringar görs därför i fördelningsprinciperna i anslagsför-
delningen inför 2013 enligt följande: 
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• Merparten poster, ersättningsnivåer, m.m. räknas upp med pris- och 
löneomräkning på 0,57 procent. 

• En modell för att kunna spara utbildningsprestationer till och med 2016 
införs vid fakulteterna för att underlätta hanteringen av den stora anslags-
minskningen som drabbade utbildningen 2012. 

• Ofördelade anslag 2012, frigjorda anslag 2013 och anslag för fakulteternas 
fyraåriga strategiska satsningar, som upphör 2012 (sammanlagt 60,5 
mnkr), reserveras tillsvidare centralt. Beslut om användningen bör fattas 
tidigt under hösten 2012. 

• Förslag till fördelning av anslag till fortlöpande miljöanalys presenteras för 
styrelsen i november 2012. 

 
Arbetsprocessen 

Arbetet med 2013 års verksamhetsplan och preliminära anslagsfördelning har 
bedrivits i nära samverkan med ledningsråd och fakultetskanslier. Lednings-
kansliet har utarbetat underlag för diskussion om olika fördelningsprinciper 
samt tillhörande beräkningar. Dessa underlag har kontinuerligt diskuterats och 
förankrats i en arbetsgrupp bestående av fakultetsdirektörer och medarbetare i 
ledningskansliet. Behov av ställningstagande till olika principiella fördelnings-
frågor har förts från arbetsgruppen till ledningsrådet som löpande har fått lä-
gesrapporter från arbetsgruppen. Arbetsgruppen har träffats tre gånger (härutö-
ver har olika underlag cirkulerats i arbetsgruppen via e-post). Avrapportering 
till och diskussion i ledningsrådet har skett vid två tillfällen. Förankring har 
även skett i rådet för utbildning på grund och avancerad nivå vid två tillfällen. 
Arbetet med anslagsfördelning till redovisningsområdet fortlöpande miljöana-
lys bereds för närvarande i rådet för fortlöpande miljöanalys.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av en-
hetschef Daniel Gillberg.  
 
 
 
 
Ingrid Petersson 
 
    Daniel Gillberg 
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Inledning Bilaga 1 
 
SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål fastställda dels av regering och riksdag, dels 
av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och mål i 
denna blir således starkt styrande för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen 
i regleringsbrev delar av de mål den ställer upp för universitetet, men en stor mängd doku-
ment i form av lagar, förordningar och andra styrdokument uttrycker också riksdagens och 
regeringens mål.  
 
SLU:s styrelse fastställde hösten 2009 verksamhetsidé, vision och strategiska mål (bilaga 1:2) 
för verksamheten, vilka till stor del är en anpassning och tolkning av statsmakternas mål men 
också uttryck för SLU:s egna prioriteringar och visioner. 
 
SLU:s verksamhet ställs i årsredovisning och andra uppföljningar mot de uppställda målen för 
att bedöma verksamhetens måluppfyllelse samt i vilken grad beslutade åtgärder fått avsedd ef-
fekt. Beslut om verksamhetsförändringar till följd av resultatanalysen och eventuellt ändrade 
mål ska i huvudsak ske i planeringsprocessen. Universitetet har de senaste åren ägnat mycket 
kraft åt att utveckla uppföljning, nyckeltal och kvalitetsprogram och i allt högre grad har an-
slagsfördelning och andra beslut baserats på sådana underlag. 
 
SLU:s utveckling 
 
SLU har haft en mycket stark ekonomi den senaste femårsperioden. Antalet helårsarbets-
krafter har ökat med nästan 500 stycken sedan 2007 och uppgick under 2011 till 2 992 
stycken. Den starka tillväxten beror bland annat på att forsknings- och innovationsproposit-
ionen 2009 – 2012 innebar såväl direkta anslagsökningar som omfattande tillskott till de 
största bidragsgivarna. Därutöver har universitetet planenligt använt ett stort balanserat ka-
pital till i första hand tidsbegränsade anställningar. 
 
SLU är nu på väg in i en ny fas. Omfattande nybyggnationer leder till ökade lokalkostnader 
samtidigt som det balanserade kapitalet inte längre är av den omfattningen att det bör 
minskas ytterligare. Dessutom drabbades universitetet av besparingar på statsanslaget inför 
2012 inom såväl utbildning på grund- och avancerad nivå som fortlöpande miljöanalys. Vid 
utgången av 2013 bedöms det balanserade kapitalet uppgå till cirka 5 procent av omsätt-
ningen. 
 
Flerårsprognosen visar att SLU behöver minska personalvolymen med mellan 150 och 300 
årsarbetare till och med 2016. Planeringen inför neddragning av verksamheter pågår. Re-
duktionen görs så att de starka forskning- och utbildningsmiljöerna värnas och resurser har 
avsatts för strategiska satsningar. Det nya läget innebär att universitetet går från ett läge 
med många nyanställningar till ett läge där anställningar måste göras väsentligt mer restrik-
tivt än tidigare. 
 
SLU:s forsknings- och utbildningsstrategi 
SLU:s forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–2016, ”Framtida utmaningar” utgör 
också en grund för anslagsfördelning. Strategin pekar ut centrala samhällsfrågor som kräver 
vetenskaplig kunskap där SLU kan bidra med sin unika kombination av såväl grundläg-
gande som behovsmotiverad forskning. Många komplexa frågor kräver samverkan över de 
traditionella vetenskapsområdena, fakulteter och institutioner. SLU har, med sin betydande 
vetenskapliga bredd, stora möjligheter att utveckla internationellt slagkraftiga forskarmil-
jöer, vilket kan medföra en tydligare central styrning av anslaget. Anslag reserveras för im-
plementering av strategin. Beslut fattas under hösten 2012. 
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Utvärderingen Kvalitet och nytta, KoN 
SLU genomförde 2009 en brett upplagd utvärdering, KoN, av den egna forskningen. Utvär-
deringen gav beslutsunderlag för en mängd frågor gällande bland annat genomförande av 
SLU:s utbildnings- och forskningsstrategi för 2009-2012, Kunskap för en hållbar utveckl-
ing. Under hösten 2009 fördelade styrelsen sammanlagt 86 mnkr utifrån resultaten i KoN. 
Merparten av anslagen har fördelats till fakultetsnämnderna. En sammanfattning av fördel-
ningen visas i tabell 1. Planeringsförutsättningen är att dessa anslag löper till och med 2014 
förutom anslagen till Belöning till de åtta bästa grupperna, som löpte under åren 2010 och 
2011. Avsikten är att dessa anslag även fortsättningsvis ska användas för strategiska ända-
mål. 
 
Tabell 1: Anslag fördelade utifrån resultat i KoN från och med 2010, tkr 
(anslagen har årligen uppräknats med erhållen pris- och löneomräkning) 
Ändamål Tilldelning 
Belöning till de åtta bästa grupperna 8 000 
Fakultetsövergripande satsningar 
   Vattenbruk 
   Modellering 
   Statistik 
   Livsmedel 
   Ekonomi/landsbygdsföretagande 
   Bildanalys 
   Man in the Future Environment 
   Future Agriculture 
   Future Animal Health and Welfare 

 
3 000 
3 000 
2 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Gemensamma satsningar på bland annat ledarskap och 
jämställdhetsfrågor 

 
5 000 

Starka miljöer 28 000 
Förstärkningsområden 15 000 
Klinikverksamhet vid UDS (institutsuppgift) 4 000 
Informations- och samverkansinsatser (institutsuppgift) 1 500 
Samverkanstjänster (institutsuppgift) 9 500 
Totalt 86 000 

 
Fakultetsnämnderna gavs i verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2011 i uppdrag att 
redovisa hur tilldelade anslag utifrån resultaten av KoN har använts. Fakulteternas redovis-
ningar presenteras i bilagorna 1:9 - 1:12. 
 
Intern styrning och kontroll 
Huvudprincipen är att den interna styrningen och kontrollen integreras i planeringsproces-
sen och koncentreras till de två tillfällen under året då årsredovisningen respektive verk-
samhetsplan och anslagsfördelning fastställs. 
 
I samband med att årsredovisningen färdigställs i februari varje år följs föregående års risk-
analys upp (effekter av vidtagna åtgärder, återstående problem, etc.) och en ny riskanalys, 
utifrån resultat i bland annat årsredovisningen, genomförs och beslutas. Riskanalysen om-
fattar verksamheter i hela organisationen och genomförs på universitets- och fakultetsnivå-
erna. Uppföljning och analys görs inom såväl kärn- som stödverksamheterna och dokumen-
teras för att utgöra underlag för styrelsens intygande i årsredovisningen.  
 
Ännu inte vidtagna åtgärder och eventuella behov av nya sådana med anledning av genom-
förd riskanalys inarbetas årligen i verksamhetsplan och anslagsfördelning från styrelse till 
fakultetsnämnderna, från fakultetsnämnderna till institutionerna och från rektor och univer-
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sitetsdirektör till universitetsadministrationen, biblioteket och Universitetsdjursjukhuset, 
UDS. Åtgärderna kan bestå i till exempel informationsinsatser, kompetensutveckling, an-
svars- och arbetsfördelning, ekonomiska incitament och uppdrag.  
 
Sammanfattningsvis innebär integreringen av den interna styrningen och kontrollen i plane-
ringsprocessen att uppföljning och riskanalys sker i samband med årsredovisning och styr-
ning av verksamheten i samband med verksamhetsplanering och anslagsfördelning. I vissa 
fall kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att minimera risker vid andra tidpunkter 
än de nämnda. Rektor kan alltid vid annan tidpunkt besluta om åtgärder med anledning av 
riskerna. 
 
Hösten 2011 genomfördes en riskanalys vid universitetet som resulterade i följande fem 
allvarligare risker: 
1. För få studenter på masterprogrammen när avgiftsfinansiering införs för studenter ut-

anför EU/EES.  
2. Risker för dataförlust är stora i system som driftas och förvaltas utan tillförlitlig lag-

ring/backup.  
3. SLU binder i och med nybyggnationerna upp sig i en större andel fasta kostnader.  
4. SLU har fortsatt för få sökande till ett antal av utbildningsprogrammen.  
5. Statsanslaget till SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå minskar på grund av 

anpassning till övriga lärosätens tilldelning.  
 
Det är framförallt dessa fem risker som bör prioriteras i arbetet med att hantera risker. Ett 
stort antal åtgärder är vidtagna för att minimera eventuella effekter av dessa. 

Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:7 till fakultetsnämnderna och rektor att genomfö-
rande av en riskanalys hösten 2012. 

 
Utveckling av SLU:s lokalkostnader 
För närvarande sker stora förändringar av SLU:s campus, särskilt i Uppsala. Omfattande 
nybyggnationer genomförs av arbetsmiljö-, kvalitets- och tillgänglighetskrav, men framför 
allt styrs förändringen av universitetets vision att vara i världsklass inom livs- och miljö-
vetenskaper.  
 
Nybyggnationerna leder till att SLU:s lokalkostnader ökar kraftigt under perioden fram till 
och med 2015. Bedömningen är att SLU som helhet kan bära de ökade lokalkostnaderna. 
Vissa verksamheter klarar dock inte den ökade belastningen utan förstärkning av statsan-
slag. Det beror bland annat på att basanslagen till respektive fakultetsnämnd till del baseras 
på lokalkostnadernas storlek 2004 och att större förändringar i lokalbehov därmed leder till 
behov av justering av basanslagen. I tabell 2 visas utvecklingen av lokalkostnaderna 2010-
2017 (indexuppräknade med 2 procent/år). 
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Tabell 2: Lokalkostnad per fakultet/motsvarande 2010 – 2017. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LTJ-fakulteten 33 33 33 33 34 35 35 36
NL-fakulteten 77 105 114 117 122 132 134 136
S-fakulteten 37 41 44 50 53 51 50 51
VH-fakulteten 48 56 71 71 117 140 143 145
UDS 14 15 15 15 33 37 38 38
Uadm 24 24 25 25 26 52 53 54
TOTALT 233 274 302 311 385 447 453 460
Övriga lokaler 90 103 94 105 107 107 108 112
TOTALT SLU 323 377 396 416 492 554 561 572  
Fotnot: Investeringar i inredning och utrustning i ny- och ombyggda hus ingår i normalfallet inte i lokalhyran 
och tillkommer således. ”Övriga lokaler” består av undervisningslokaler, udda och friställda lokaler samt 
bibliotek. Undervisningslokaler har alltså inte fördelats per fakultet i tabellen, då uppdelningen för hela tids-
perioden inte är komplett ännu. 
 
VH-fakulteten och UDS klarar inte att på egen hand finansiera hela lokalkostnadsökningen. 
Diskussioner om hur finansiering ska ske pågår inom ledningsrådet och ett förslagtill åt-
gärder lämnas hösten 2012, efter att budgetpropositionen för 2013 och forskningsproposit-
ionen för 2013 – 2016 har presenterats. Utfallet i propositionerna är för SLU:s vidkom-
mande centralt som underlag för utarbetandet av förslag till finansiering av lokalkostnader-
na, varför dessa bör inväntas. Förslaget som presenteras i höst gäller principer för anslags-
fördelning från och med 2014. 
 
För närvarande är inriktningen att förstärka anslaget till VH-fakulteten och UDS genom att 
till del använda centrala avsättningar som för närvarande används till tidsbegränsade ända-
mål. Det finns också sedan tidigare en avsättning till den så kallade hyresfonden på 28 
mnkr för att täcka framtida lokalkostnadsökningar. Därutöver förefaller det sannolikt nöd-
vändigt med en viss omfördelning av anslag mellan fakulteterna.  
 
Anslag som disponeras av SLU 2013 och anslagsramar till SLU:s tre re-
dovisningsområden 
 
Vid utarbetande av verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 har planeringsförut-
sättningarna i budgetpropositionen 2012 för anslagets utveckling använts. Anslagets storlek 
2013 beräknas uppgå till 1 637 959 tkr. Det beräknade beloppet inkluderar 0,57 procent i 
pris- och löneomräkning. I ramen ingår också en ökning av anslaget med 1 000 tkr för ett 
ytterligare skogligt basår i södra Sverige.  
 
Indragning av anslag för studieavgifter 
I budgetpropositionen för 2011 stod bland annat: ”Anslaget till SLU beräknas minska med 
4 500 tkr 2013 som en följd av införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter.” 
SLU har 700 tkr för inbetalda studieavgifter kvar från 2011, under 2012 har SLU 13 beta-
lande studenter, cirka 1 700 tkr, och preliminära beräkningar tyder på att SLU får intäkter 
från 15-20 betalande studenter under 2013 vilket motsvarar 1 900 till 2 600 tkr. Sammanta-
get disponerar SLU 4 300 – 5 000 tkr från studieavgifter under2011 - 2013. Dessa avgifter 
används för att finansiera anslagsneddragningen 2013. Neddragningen behöver därför först 
hanteras från och med 2014. 
 
Forskningspolitiska propositionen 2013-2016 
Hösten 2012 presenteras en ny forskningspolitisk proposition. Det är ännu oklart om den 
kommer att innehålla några nya anslag. I här föreliggande preliminära anslagsfördelning för 
2013 ingår inga nya forskningsanslag.  
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Planeringsförutsättningar 
I föreliggande verksamhetsplan och anslagsfördelning förutsätts att ovanstående planerings-
förutsättningar kommer att realiseras. Eventuella större avsteg från dessa i budgetproposit-
ionen för 2013 eller i den forskningspolitiska propositionen kan leda till att anslagsfördel-
ningen måste revideras. Ett eventuellt reviderat förslag presenteras för styrelsen under hös-
ten 2012. 
 
Avsättning till specifika ändamål beslutade av regeringen 
Av SLU:s disponibla anslag 2013 på 1 637 959 tkr är 147 225 tkr, motsvarande 9,0 procent 
av SLU:s totala anslag, ”öronmärkta” för specifika ändamål i regleringsbrevet. I tabell 3 re-
dovisas de avsättningar SLU är ålagd att anvisa till specifika ändamål (beloppen är beräk-
nade, exakt belopp redovisas i 2013 års regleringsbrev till SLU).  
 
Tabell 3: Anslag till av regeringen beslutade specifika ändamål 2013, tkr. 
Fakultet/motsv. Ändamål Anvisas 
LTJ-fakulteten MOVIUM 4 000 
 Växtförädling (tillsammans med NL-fakulteten) 1 200    
NL-fakulteten Centrum för ekologisk prod. och konsumtion, EPOK 5 000 
 Fältforskningsverksamhet rörande ekologisk prod. 7 000 
 Centrum för biologisk bekämpning 5 029 
 Analysgruppen vid institutionen för ekonomi 6 406 
 Verksamhet vid ArtDatabanken 77 000 
 Växtförädling (tillsammans med LTJ-fakulteten) 800 
S-fakulteten Fiskavel i Kälarne 3 000 
 Bidrag till Gammelkroppa skogsskola 2 318 
 Skogliga basår 3 997 
VH-fakulteten Hippologutbildning 18 131 
 Hovslagarutbildning 3 534 
 Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 3 610 
 Projekt avseende djurskyddsforskning 5 000 
Gemensamt Nordiskt Genresurscenter, hyreskostnader 1 200 
Totalt  147 225 

 
Av preliminärt anslag, 1 637 959 tkr, återstår efter avsättning till ändamål beslutade av re-
geringen, 1 490 734 tkr för styrelsen att fördela. Anslag för uppdrag i tabell 3 ingår i ge-
mensamma avsättningar och fakulteternas anslagsramar inom redovisningsområdena. 
 
Anslag per redovisningsområde 
I tabell 4 redovisas fördelningen av disponibelt anslag till redovisningsområdena 2013. 
Fördelningen per fakultet jämfört med tidigare år redovisas i bilaga 1:1. 
 
Tabell 4: Fördelning av anslag per redovisningsområde 2013, tkr 
Redovisningsområde Anvisas, tkr 
Utbildning på grund- och avancerad nivå 455 652 
   varav uppdrag i regleringsbrev 31 590 
Forskning och utbildning på forskarnivå 1 041 867 
   varav uppdrag i regleringsbrev 38 635 
Fortlöpande miljöanalys 140 440 
   varav uppdrag i regleringsbrev 77 000 
Anslag till redovisningsområdena 1 637 959 
   varav uppdrag i regleringsbrev 147 225 
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I regleringsbrevet anges hur stort anslag SLU minst ska använda till forskning och utbild-
ning på forskarnivå. För 2013 beräknas det beloppet uppgå till 876 674 tkr exklusive anslag 
för institutsuppgifter (138 291 tkr) och strategiska satsningar (26 902 tkr). Sammantaget 
måste SLU minst anvisa 1 041 867 tkr till redovisningsområdet. 
 
Principer för finansiering av SLU:s verksamheter 
SLU:s verksamhet finansieras av statsanslag, avgifter och externa bidrag/uppdrag. Styrelsen 
beslutar endast om fördelning av statsanslaget. Merparten av anslaget förs ut till fakulteter 
och institutioner och i möjligaste mån undviks stora centrala avsättningar för exempelvis 
administration och bibliotek, vilka istället finansieras genom det påslag om 15 procent av 
lönekostnaden som tas ut på institutionsnivå (se sidan 21). Externfinansierad verksamhet 
får därmed stå för sin andel av övergripande verksamhet. SLU:s modell för finansiering av 
gemensamma kostnader passar väl med den modell som överenskommits mellan svenska 
lärosäten genom SUHF:s försorg. 
 
Uppdrag och uppföljning 
 
SLU:s uppdrag och instruktioner regleras huvudsakligen i högskolelag, högskoleförord-
ning, förordning för Sveriges lantbruksuniversitet och regleringsbrev. De väsentligaste 
uppdragen har inom SLU omsatts i strategier och mål. Det är dessa som utgör underlag för 
SLU:s verksamhetsplanering. Härutöver ska intentionerna i olika strategier, framförallt 
forsknings- och utbildningsstrategin samt iakttagelser i utvärderingen av SLU:s forskning 
och fortlöpande miljöanalys, KoN, tillvaratas. Genomförd riskanalys kan också generera 
uppdrag för att minimera riskerna. 
 
Uppdragen ska följas upp dels i årsredovisningen, dels i dialoger mellan universitetsledning 
och fakulteter, universitetsadministrationen, biblioteket och UDS under våren varje år, 
bland annat som underlag för kommande års verksamhetsplanering. 
 
Uppdrag till fakultetsnämnder 
I den verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 som styrelsen preliminärt fastställer i 
juni 2012 ges uppdrag till fakultetsnämnder, rektor och prorektor (bilagorna 1:3 – 1:7) som 
har en direkt koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder med anledning 
av exempelvis KoN.  
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå 
 
Styrelsen beslutade hösten 2009 om SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå 
respektive fort-, vidare- och uppdragsutbildning som redovisas i bilaga 1:2. 
 
Utbildningsvolymens utveckling och anslagsneddragning 
Antalet studenter har under de senaste åren ökat kraftigt vid SLU, helt i enlighet med fast-
slagna mål. 2010 utförde SLU 3 987 hst och 2011 var produktionen 4 102 hst. Fakulteternas 
sammanlagda överproduktion 2011 genererade ett behov av ett anslagstillskott på 21,5 
mnkr. Eftersom SLU har en begränsning i regleringsbrevet om att ett visst minsta anslag 
måste anvisas redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå, var det inte 
möjligt att omfördela några anslag från andra redovisningsområden .Återbetalning från en 
underpresterande fakultet på 3,5 mnkr användes för att kompensera överproducerande fa-
kulteter. 
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I budgetpropositionen för 2012 fick SLU en anslagsneddragning på 30 mnkr. Eftersom 
SLU är ålagd i regleringsbrevet att anvisa ett visst minska anslag till forskningen och ut-
bildning på forskarnivå och att redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys samtidigt fick 
en stor anslagsnedsärning, drabbade hela anslagsminskningen redovisningsområdet utbild-
ning på grund- och avancerad nivå. För att hantera den uppkomna situationen skulle en an-
passningen av verksamheten till en lägre kostnad sker utifrån följande tre kriterier: 
1. Kvalitet i utbildningen ska värnas framför kvantitet. Det innebär att delar av utbudet 

helt ställs in (”tårtbit”) i stället för mer generella neddragningar (”osthyvel”). Det med-
för att kursutbudet och studentantalet kommer att minska som en följd av besparingen. 

2. Utbildningsprogrammen ska värnas framför fristående kurser. Det gäller särskilt pro-
gram som leder till yrkesexamina. 

3. Studenternas val ska påverka prioriteringar. Program och kurser med högt sökandetryck 
och många programstudenter värnas framför andra program och kurser.  

 
Konsekvenserna av anslagsneddragningen beskrivs närmare i bilaga 1:8. 
 
För att i någon mån lindra den stora anslagsneddragningen beslutade styrelsen i december 
2011 att omfördela 5 000 tkr under 2012 och 2013 från institutsuppgifterna till utbildning 
på grund- och avancerad nivå. Institutsuppgifterna ingår inte i det minsta anslag som SLU 
måste avsätta till forskning och utbildning på forskarnivå enligt regleringsbrevet. 
 
Med nuvarande anslagsram till redovisningsområdet bedöms antalet helårsstudenter lång-
siktigt kunna uppgå till cirka 3 900. För 2012 sker sannolikt en överproduktion eftersom 
verksamheten inte kan anpassas till anslagsbesparingen med så kort framförhållning. Pro-
duktionen förväntas först vara balanserad i förhållande till uppdraget från och med 2013. 
 
Fördelningsprinciper 2013 
Universitetets utbildningar ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov och SLU:s 
förutsättningar att bedriva utbildningen. Dessa krav hanteras i styrelsens beslut om att in-
rätta program samt i verksamhetsplanen där utbildningarna dimensioneras. Den faktiska er-
sättningen till fakulteterna baseras på fasta ersättningar per student och utbildningsområde, 
där skillnader i ersättning mellan utbildningsområden motsvarar skillnader i kostnad för att 
bedriva utbildningen. Modellen överensstämmer i princip med den styrfilosofi som tilläm-
pas vid universitet och högskolor som sorterar under Utbildningsdepartementet. 
 
Ersättningsmodellen innebär i korthet att fakulteterna ges ett utbildningsuppdrag uttryckt i 
ett antal helårsstudenter som ska utföras under året samt ett därtill kopplat preliminärt er-
sättningsbelopp, ”takbelopp”, som kan utgå om uppdraget fullgörs. Eftersom modellen bas-
eras på fasta ersättningar per student och utbildningsområde tillåts anslagsramen till redo-
visningsområdet variera som följd av uppdraget till fakulteterna. Ett beslut om förändrad 
dimensionering av utbildningen kan således komma att påverka tilldelningen till forskning 
och utbildning på forskarnivå respektive fortlöpande miljöanalys. Universitetsledningens 
ambition är att ersätta alla prestationer i utbildningen men regeringens uppdrag i regle-
ringsbrevet om ett lägsta anslag till forskning och utbildning på forskarnivå hindrar en så-
dan ambition. 
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Ersättning för hst1 och hpr2 samt ersättningsnivåer 
Det ämnesmässiga innehållet är utgångspunkt för klassning av kurser i ämnen och ämnet i 
sin tur styr till ett visst utbildningsområde och därmed vilken ersättning kurser får. Denna 
tillämpning överensstämmer med de riktlinjer som Högskoleverket och SLU:s styrelse har 
fastställt och motsvarar hanteringen vid Sveriges övriga universitet och högskolor.  
 
Hälften av ersättningen per student utgår när studenten registrerar sig på en kurs, hst, och 
resterande del när studenten blivit godkänd på kursen, hpr. Ersättningen utgår i sex olika 
utbildningsområden. 
 
Ersättningsnivåerna 2013 för hst och hpr och utbildningsområde redovisade i tabell 5. Alla 
ersättningsnivåer har räknats upp med erhållen pris- och löneomräkning på 0,57 procent. 
 
Tabell 5: Ersättningsnivåer per utbildningsområde 2013, kr 
Utbildningsområde Hst  Hpr  Summa3  
Humaniora/samhällsvetenskap 
Naturvetenskap/teknik 
Design 
Vård 
Veterinärmedicin 
   kursersättning 
   klinisk ersättning 
Övrigt 

17 562 
41 149 

111 536 
45 822 

 
78 845 
32 091 
31 474 

17 562 
41 149 

111 536 
45 822 

 
78 845 
32 091 
31 474 

35 124 
82 298 

223 072 
91 644 

 
157 690 
64 182 
62 948 

 
LTJ- och NL-fakulteterna får avräkna 30 procent av utförda prestationer i landskapsarki-
tektprogrammet i ersättningsnivån design. Inga andra program eller kurser får avräkna pre-
stationer i utbildningsområdet design. 
 
Veterinärprogrammet avräknas i sin helhet inom utbildningsområdet veterinärmedicin. Inga 
andra program eller kurser får avräkna prestationer i utbildningsområdet veterinärmedicin. 
 
Djursjukvårdarprogrammet avräknas i sin helhet inom utbildningsområde vård. Inga andra 
program eller kurser får avräkna prestationer i utbildningsområdet vård. 
 
Ersättningen till veterinärmedicinska kurser är uppdelade i en kursersättning och en klinisk 
ersättning. Den kliniska ersättningen överensstämmer med den ersättning landstingen erhål-
ler för läkarutbildningen med flera utbildningar. Styrelsen beslutade i december 2009, efter 
förslag från UDS-nämnden (en av rektor tillsatt nämnd med uppgift att styra UDS), att den 
kliniska ersättningen ska delas mellan UDS och de kliniska institutionerna vid VH-
fakulteten. För perioden 2010 – 2012 anvisades UDS årligen 17 mnkr för klinisk färdig-
hetsträning. Anslag till klinisk färdighetsträning från och med 2013 är ännu inte färdigför-
handlad. I denna anslagsfördelning har antagits att 17 mnkr ska avsättas även under 2013. 
Anslaget anvisas VH-fakulteten, som köper verksamheten av UDS. Resterande del av den 
kliniska ersättningen, cirka 14 mnkr, anvisas VH-fakulteten inom ramen för fakultetens 
takbelopp. 
 

                                                 
1 Helårsstudent =antal registrerade studenter på en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60. 
2 Helårsprestation =antal godkända studenter på en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60.  
3 För att summan av hst och hpr ska utgå krävs 100 procent prestationsgrad. 
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Ersättning för utresande utbytesstudenter 
SLU:s mål är att öka internationaliseringen i utbildningarna så att de innehåller en internat-
ionell dimension och är internationellt attraktiva. Målet är vidare att studenterna genomför 
en del av sin utbildning vid ett universitet utanför Sverige. 
 
För att lärarna ska stimulera studenterna att delta i internationella studentutbyten erhåller 
fakulteterna ersättning för studenter, antagna till utbildningsprogram vid SLU, som deltar i 
ett utbytesprogram. Ersättningen utgår med hst-delen i den sammanlagda ersättningen. Stu-
denter på veterinärprogrammet ersätts i utbildningsområde veterinärmedicin och studenter i 
övriga program i utbildningsområde naturvetenskap/teknik. En månads utlandsvistelse mot-
svarar 0,1 hst. 
 
Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande internationalisering 
av utbildningen. 

 
Ersättning för individuella kurser 
SLU:s mål är att bedriva ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete med syftet att utveckla 
kvaliteten i utbildningen. Vid SLU finns ett antal så kallade individuella kurser. Kurserna är 
inte fastställda av någon programnämnd och därför heller inte kvalitetssäkrade enligt fast-
ställt regelverk. Genomförandet av en individuell kurs kan beslutas av såväl institution som 
fakultet.  
 
För att minimera antalet institutionsbeslutade individuella kurser erhåller dessa kurser ingen 
ersättning. Individuella kurser beslutade av fakulteter används ofta för att underlätta över-
gången mellan olika studiegångar/motsvarande och ersätts på sedvanligt sätt utifrån kursens 
ämne. 
 
Ersättning för dubbelklassade kurser 
Möjligheten att klassa en kurs i två ämnen används för att synliggöra kursernas innehåll, 
särskilt när både en traditionell ämnesdisciplinär klassning och en mer tillämpningsoriente-
rad, specifik kategorisering är befogad. För att en kurs ska klassas i två ämnen, ska båda 
ämnena vara motiverade med hänsyn till kursens innehåll. Ersättningen till dubbelklassade 
kurser beräknas som ett medelvärde av ersättningen till berörda utbildningsområden som 
kursens ämnen styr till. 
 
Finansiering av självständiga arbeten på avancerad nivå 
Fakulteterna medges rätt att anvisa institutionerna stimulansersättning till självständiga ar-
beten på avancerad nivå från sitt forskningsanslag (inga nya anslag anvisas för ändamålet) 
med 30 tkr per hpr. 
 
Finansiering av undervisningslokaler 
I Verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2011 fastställdes att fakulteterna från och med 
2011 betalar lokalkostnaden för den del av universitetets undervisningslokaler som inte fi-
nansieras av institutionerna vid förhyrning och som tidigare finansierades med direktav-
sättning av statsanslag. Samtidigt tillfördes fakulteterna det statsanslag som tidigare lyftes 
av centralt. Syftet med att föra lokalanslaget till fakulteterna var att skapa en tydligare eko-
nomistyrningsmodell genom att låta fakulteterna vara såväl beställare som de som tar de 
ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. Detta leder långsiktigt till en mer effektiv an-
vändning av undervisningslokalerna. 
 
Institutionernas avgift vid förhyrning täcker visserligen bara ungefär en tredjedel av den to-
tala kostnaden, men anses vara ett tillräckligt incitament för effektiv lokalanvändning på 
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institutionsnivå. Priset för att hyra en undervisningslokal är detsamma över hela universite-
tet och prisjusteringar beslutas av universitetsdirektören.  
 
Eftersom den absolut största delen av undervisningslokalerna används inom utbildning på 
grund- och avancerad nivå anvisas 80 procent av anslaget till fakulteterna inom redovis-
ningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå och 20 procent inom forskning och 
utbildning på forskarnivå.  
 
För den del som hanteras inom redovisningsområdet forskning och utbildning på forskar-
nivå ingår ersättningen till respektive fakultet inom tilldelningen för struktur och samhälls-
samverkan. 
 
Fakulteterna får inte föra lokalkostnaden för undervisningslokaler vidare till institutionerna.  
 
Uppdrag i kurser samt därtill hörande preliminär ersättning, takbelopp 
Utbildningsuppdrag till fakulteterna 2013 är av samma storlek som 2012 med undantag för 
en mindre omfördelning av 25 hst från LTJ-, NL- och VH-fakulteterna till LTJ-fakulteten 
för den ännu inte slutförda utbyggnaden av lantmästarprogrammet. S-fakulteten har ett ut-
bildningsutbud som är begränsat till i stort sett endast två utbildningsprogram, vilket gör det 
svårt att tillämpa ”tårtprincipen” och det bedöms därför inte rimligt att minska fakultetens 
uppdrag. 
 
Uppdrag och takbelopp ges till fakultetsnämnderna i bilagorna 1:3 - 1:6 avseende 
kurser. I bilagorna redovisas också de utbildningsprogram respektive fakultet har an-
svar för att ge. 

 
Modell för att spara prestationer 
Med anledning av att budgetbesparingen blev känd så sent under 2011, kommer vidtagna 
åtgärder (bilaga 1:8) inte hinna få tillräcklig ekonomisk effekt under 2012. Utbildningen 
kommer därför att med stor sannolikhet återigen redovisa underskott. Underskottet drabbar 
fakultets- eller institutionsnivåerna, beroende på hur respektive fakultet hanterar frågan i 
anslagsfördelningen. 
 
Åtgärder med anledningen av besparingen måste vidtas omgående, men de bedöms inte ge 
tillräcklig ekonomisk effekt förrän 2013. En flerårig hantering av anslagsfördelningen inom 
utbildningen är nödvändig för att kunna ge fakulteterna rimliga förutsättningar att planera 
för en ekonomi i balans. En möjlighet att spara prestationer mellan åren införs tillfälligt, 
vilket innebär att en del av produktionen av hst 2012 och 2013 utöver uppdraget får sparas 
till kommande år. Åren 2014 och 2015 ska fakulteterna täcka de balanserade underskotten 
med resultatmässiga överskott, vilket troligen innebär att fakulteterna temporärt under 
några år måste planera för en underproduktion i förhållande till uppdrag och takbelopp. För 
att detta ska vara möjligt måste delar av 2012 och eventuellt även 2013 års överproduktion 
vid behov kunna avräknas under perioden 2014 - 2016.  
 
En överproduktion motsvarande sammanlagt 3 procent av takbeloppet för 2012 får sparas 
2012 och/eller 2013 för att användas kommande år. Totalt får dock aldrig mer än 3 procent 
av takbeloppet sparas oberoende av om det görs under ett eller två år. Sparat takbelopp får 
utnyttjas av fakulteterna de år (dock senast 2016) då produktionen av helårsstudenter tem-
porärt går ner under uppdraget. Detta är en nivå av sparande som universitetet bedöms klara 
mot bakgrund av att centrala reserver och balanserat kapital saknas. 
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Principer för avräkning mot takbelopp 
Takbelopp tillämpas vilket innebär att ingen fakultet garanteras ett högre anslag än det som 
styrelsen beslutat. En eventuell överproduktion kan ersättas om en annan fakultet samtidigt 
underproducerar. 
 
Fakulteternas slutliga ersättning beräknas utifrån de resultat (antal studenter och avklarade 
poäng) som uppnås i kurser. Följande regler för slutreglering av utbildningsuppdrag och 
takbelopp tillämpas 2013: 
• Antal utförda hst och hpr beräknas. 
• En beräkning görs av vad den faktiska produktionen genererar för ersättning. Ersätt-

ningen jämförs med anvisat takbelopp varvid ett över- eller underskott uppstår. 
• Om utförda prestationer genererar ett belopp understigande takbeloppet ska en åter-

betalning av mellanskillnaden göras. 
• Om utförda prestationer genererar ett belopp som överstiger takbeloppet kan ersätt-

ning utgå för hela eller delar av överproduktionen om utrymme finns från återbetalda 
takbelopp vid fakulteter som underpresterat. Fördelningen till överproducerande fa-
kulteter anvisas proportionellt mellan överproducerande fakulteter i förhållande till 
den totala överproduktionen räknad i kronor. 

• Fakulteterna medges rätt att vid överproduktion spara prestationer till kommande år, 
upp till ett belopp motsvarande 3 procent av takbeloppet för 2012.  Avräkning av spa-
rade prestationer kan göras senast 2016.  

Anslag för gemensamma ändamål/senare fördelning 
För 2013 avsätts sammanlagt 53 500 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som 
fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 6 redovisas sådana av-
sättningar för 2013 jämfört med 2012. 
 
Tabell 6: Gemensamma ändamål/senare fördelning 2013 och 2012, tkr 
Ändamål 2013 2012 
Strategiska satsningar och internationalisering 2 448 2 417 
Utbildningsadministration och stöd till studenter 35 535 37 366 
Universitetsgemensamma lokaler och ortskostna-
der (sidan 21) 

 
13 477 

 
13 400 

Klinisk färdighetsträning (UDS 2012)4 0 17 000 
Frigjorda anslag5 2 040 0 
Totalt 53 500 70 183 

 
Strategiska satsningar och internationalisering (2 448 tkr) 
Inom varje redovisningsområde avsätts anslag för rektors strategiska satsningar. För sådana 
ändamål avsätts 1 274 tkr för 2013.  
 
Enligt fastställda fördelningsprinciper ska en del av anslagsramen till utbildning på grund- 
och avancerad nivå avsättas för tidsbegränsade strategiska satsningar. För sådana satsningar 
avsätts 500 tkr 2013. Medlen fördelas av prorektor efter beredning i GUR. 
 
Anslag avsätts för NOVA och ELLS, sammanlagt 674 inom redovisningsområdet. 
 

                                                 
4 Anvisades direkt till UDS 2012 men anvisas till VH-fakulteten från och med 2013. 
5 Anslag som inte används under 2013 överförs till hyresfonden 2013. 
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Utbildningsadministration och stöd till studenter (35 535) 
För viss studerandeadministration (avdelningen för student- och utbildningsservice, stu-
dentrekrytering, studiedokumentationssystemet Ladok, studenthälsovård, SLU Karriär och 
bidrag till studentkårerna) avsätts sammanlagt 35 535 tkr. I avsättningen ingår 704 tkr för 
stöd till studenter med funktionshinder. Anslag för två pedagogiska pris, ett individuellt och 
ett lagpris, om vardera 25 tkr, ingår också i avsättningen. Medlen fördelas av rektor efter 
budgetdialog med berörda verksamheter (se principer för finansiering av SLU:s gemen-
samma ändamål, avsnitt Direkta statsanslag, sidan 22). 
 
Universitetsgemensamma lokaler och ortskostnader (13 477 tkr) 
SLU har kostnader för udda lokaler, inklusive parken i Alnarp, och outhyrda lokaler. Den 
sammanlagda kostnaden för denna typ av lokaler beräknas 2013 uppgå till 43 325 tkr varav 
12 837 tkr belastar redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå. I denna 
avsättning ingår 1 207 tkr för bland annat bokningssystemet för undervisningslokaler. I av-
sättningen ingår också 639 tkr för ortskostnader (se sidan 21). 
 
Klinisk färdighetsträning (0 tkr) 
Se sidan 8. 
 
Frigjorda anslag (2 040 tkr) 
För projekt inom uppdragsutbildning och för internationell studentrekrytering avsätts inga 
anslag 2013. Satsningarna var tidsbegränsade och löpe ut 2012. Anslagen reserveras tillsvi-
dare centralt. Tänkbart användningsområde är att bekosta ett förändringsarbete utifrån re-
sultatet av utredningen om utbildningarnas struktur och lokalisering. 
 
Uppdrag ges i bilaga 1:7 till rektor rörande fördelning av anslag till universitetsadminist-
rationen och studentkårerna samt till prorektor rörande fördelning av tidsbegränsade stra-
tegiska satsningar till utbildning på grund- och avancerad nivå. 

 
Sammanfattning 
Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslagsramen på 
455 652 tkr till redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå visas i bilaga 
1:1. I tabell 7 redovisas sammanfattningsvis fördelningen av anslagsramen 2013 jämfört 
med 2012 till redovisningsområdet.  
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Tabell 7: Fördelning av anslagsramen till utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 och 
2012, tkr. 
Mottagare Ändamål 2013 2012 
LTJ-fakulteten Takbelopp 75 477 73 540 
NL-fakulteten Takbelopp 101 358 101 438 
S-fakulteten Takbelopp 48 896 48 618 
   regleringsbrev Skogliga basår6 3 997 2 980 
   regleringsbrev Gammelkroppa skogsskola5 2 318 2 318 
VH-fakulteten Takbelopp7 149 332 132 339 
   regleringsbrev Hippologprogram5 18 131 18 028 
   regleringsbrev Hovslagarutbildning5, 8 3 534 3 514 
   regleringsbrev Tilläggsutbildning av utl. Veterinärer5 3 610 3 590 
Gemensamma ändamål Se tabell 6 53 500 70 183 

 
 

Indragning av anslag 
  

   
för studieavgifter9  -4 500 0 
Summa SLU  455 652 456 548 

 
Uppdrag ges i bilagorna 1:5 – 1:6 till fakultetsnämnderna vid S- och VH-fakulteterna 
rörande uppdrag i SLU:s regleringsbrev. 

Forskning och utbildning på forskarnivå  
 
Styrelsen beslutade hösten 2009 om SLU:s mål för forskning och utbildning på forskarnivå 
som redovisas i bilaga 1:2. 
 
Fördelningsprinciper 
2006 införde SLU en ny modell för fördelning av anslaget till forskning och utbildning på 
forskarnivå. Modellen baseras på de tre komponenterna  
• struktur och samhällssamverkan, 
• prestation och 
• särskilda satsningar. 
 
Målet med att styra på Struktur och samhällssamverkan är bland annat att skapa starka mil-
jöer. I denna komponent tydliggörs också institutsuppgiften. 
 
SLU har under senare åren gjort en medveten satsning på att premiera kvalitet, oavsett 
forskningsinriktning. Prestationsbaserad anslagsfördelning är ett viktigt instrument för att 
stärka den vetenskapliga profilen och används för att öka aktiviteter inom önskade områ-
den, till exempel publicering. 
 
Särskilda satsningar innehåller tidsbegränsade strategiska satsningar till såväl projekt som 
enskilda framstående forskare. 
 
Struktur och samhällssamverkan 
Fördelningsprinciper och storlek av komponenterna struktur och samhällssamverkan har 
diskuterats i ledningsrådet inför anslagsfördelningarna sedan 2007. Ledningsrådet har dock 

                                                 
6 Beräknade belopp, exakt belopp redovisas i 2013 års regleringsbrev till SLU. 
7 Ökningen inom VH-fakulteten beror på att anslag för klinisk färdighetsträning, 17 mnkr, flyttats från gemensam 
avsättning direkt till UDS till VH-fakulteten, se sida 8. 
8 SLU uppdrar till annan utbildningsanordnare att utföra hovslagarutbildningen. 
9 Finansieras 2013 med tidigare intäkter av studieavgifter under åren 2011 – 2013. 
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inte kunnat enas om några principer för fördelningen av dessa delar. Under senare år har 
därför anslaget fördelats mellan fakulteterna med bibehållen proportionalitet. 
 
140 mnkr av anslaget till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå ska 
enligt forskningspropositionen (2008/09:50) användas för institutsuppgifter. För att tydlig-
göra fakulteternas ansvar för institutsuppgifter fördelas en del av anslagsramen till sådana 
uppgifter inom komponenten struktur och samhällssamverkan. Sedan 2010 har anslag för 
institutsuppgifter fördelats inom följande områden 
• Långliggande försök, 
• Forskning och utveckling i samverkan med näringen, 
• Planerad informationsverksamhet till näring och samhälle, 
• Stöd till andra myndigheter, 
• Klinisk verksamhet. 
 
Härutöver anvisas anslag för institutsuppgifter till klinikverksamhet vid UDS, informations- 
och samverkansinsatser samt samverkanstjänster utifrån resultaten av KoN (se tabell 1). 
 
Under 2012 och 2013 anvisas 5 000 tkr av anslagen för institutsuppgifter till redovisnings-
området utbildning på grund- och avancerad nivå för att i någon utsträckning mildra effek-
terna av den stora anslagsnedskärningen 2012 inom redovisningsområdet. 
 
Anslag som tilldelas komponenten struktur och samhällssamverkan 2013 uppgår till 562,2 
mnkr (2012: 558,3 mnkr), varav anslag till institutsuppgifter uppgår till 138,4 mnkr (2011: 
137,5 mnkr) exklusive avsättningen till utbildning på grund- och avancerad nivå. Ökningen 
inom institutsuppgifterna utgörs av pris- och löneomräkning. 
 
Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande institutsuppgifter. 

 
Prestation 
SLU:s mål är att den forskning som bedrivs är internationellt konkurrenskraftig och av re-
levans för universitets sektorsroll. För att styra verksamheten så att målen uppfylls, prestat-
ionsfördelas delar av anslaget utifrån olika prestationsmått med avsikten att ge verksamhet-
en tydliga incitament för att öka sina prestationer inom områden som universitetet priorite-
rar. Det är viktigt att de komponenter som används för att bedöma prestation av verksam-
heten upplevs spegla kvalitet och effektivitet i tillräcklig hög omfattning. 
 
Under 2013 fördelas 156,3 mnkr (2012: 155,4 mnkr) prestationsrelaterat varav 104,2  mnkr 
till forskning (2012: 103,6 mnkr) och 52,1 till utbildning på forskarnivå (2012: 51,8 mnkr) 
motsvarande 10 respektive 5 procent av anslagsramen till redovisningsområdet.  
 
Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande en minsta omfatt-
ning av anslag som ska prestationsfördelas till institutionerna samt vilka fördelnings-
principer som ska tillämpas. 

 
Prestationsfördelning av anslag till forskning 
I forskningspropositionen 2009-2012 infördes ett prestationsbaserat tilldelningssystem till 
universitet och högskolor baserat på externa medel och vetenskaplig publicering. Systemet 
liknar det system som använts sedan mitten av 2000-talet vid SLU för att fördela en del av 
anslaget för forskning men tar bättre hänsyn till publiceringens genomslag i det internat-
ionella vetenskapssamhället. 2011 infördes en modell som nära nog är en exakt kopia av 
riksdagens modell för fördelning mellan lärosäten. Olyckligtvis baserar sig den del av mo-
dellen som behandlar publicering på vissa data som är svåråtkomliga och av bristande kva-
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litet. SLU har därför för avsikt att övergå till en mindre komplex modell från och med 
2013. I den kompletterande anslagsfördelningen för 2013som presenteras hösten 2012 ges 
förslag till ny modell för att fördela anslag efter publicering. 
 
För att skapa en gemensam incitamentsstruktur över hela universitetet kommer fakulteterna 
från och med 2013 att åläggas att fördela minst 10 procent av anslagsramen till forskning 
och utbildning på forskarnivå prestationsrelaterat till institutionerna enligt samma modell 
som SLU tillämpar till fakulteterna. Ledningskansliet utarbetar fördelningsunderlag. 
 
Den vetenskapliga publiceringen mäts från och med anslagsfördelningen 2013 i universite-
tets egen publikationsdatabas. Den har bättre täckning än Thomson/ISI databaser. Efter 
vilka principer själva fördelningen görs är under utredning. 
 
SLU mäter omfattningen av externa medel som underlag för prestationsrelaterad fördelning 
genom att beräkna intäkterna. Detta mått är teoretiskt något sämre än att använda inbetal-
ningar, men robustare. 
 
I likhet med regeringen viktas såväl bidrag som publicering med en faktor för att kompen-
sera framför allt skillnader i möjlighet att erhålla extern finansiering. SLU:s modell innebär 
att varje institution klassificeras i någon av grupperingarna humaniora-samhällsvetenskap 
eller naturvetenskap. De flesta institutioner, samt institutioner inom VH-fakulteten, klassi-
ficeras som naturvetenskap och ges faktorn 1,5. Några institutioner klassificeras som sam-
hällsvetenskap och ges faktorn 2. SLU har för avsikt att fortsätta vikta externa medel. 
Huruvida viktningen bibehålls även för publiceringsdelen, eller om ämnesviktning sker på 
annat sätt, får avvakta tills utredningen är klar senare under 2012.  
 
Det är endast publikationer som från och med 2010 är försedd med en SLU-adress som rä-
knas med i fördelningsunderlaget. Bibliometriska analyser blir allt viktigare i olika sam-
manhang. De används i växande utsträckning av forskningsfinansiärer, myndigheter och 
andra som är intresserade av kvalitetsbedömning. Även i SLU:s interna kvalitets- och upp-
följningsarbete är de ett viktigt instrument. För att SLU:s vetenskapliga produktion ska be-
dömas korrekt och inte underskattas är det viktigt att alla vid SLU anger sin hemhörighet 
och gör detta på ett korrekt och enhetligt sätt. Den ska skrivas enligt följande, där texten 
med fetstil är obligatorisk: 
 
Sveriges lantbruksuniversitet, institution, ev. ytterligare bestämning, postadress med box- 
och postnummer. 
 
Swedish University of Agricultural Sciences, Department, possible further attributes, 
postal address with box- and postal number. 
 
I de fall det är angeläget att ange dubbel universitetsanknytning ska två separata adresser 
anges. 
 
I tabell 8 visas fakulteterna andel av den samlade mängden publicering och externa bidrag. 
Andelarna är beräknade som fyra-åriga medelvärden för perioden 2007-2010 (OBS! Upp-
gifterna är inte uppdaterade, görs under hösten 2012). 
 



 16 
 

Tabell 8: Fakulteternas andel av samlade mängden publicering och bidrag. 
Fakultet Publicering Externa bidrag 
LTJ 8,4 15,4 
NL 44,1 44,7 
S 25,7 25,8 
VH 21,8 14,1 
SLU 100,0 100,0 

 
Prestationsfördelning av anslag till utbildning på forskarnivå 
I SLU:s tidigare prestationsmodell ingick examinationen i utbildningen på forskarnivå som 
en parameter med vikten 33 procent. I och med att en ny modell införs för fördelning av de-
lar av anslaget till forskningen försvinner styrningen av omfattningen av examina i utbild-
ning på forskarnivå. En ny styrmodell som i delar liknar den som SLU använder för utbild-
ning på grund- och avancerad nivå infördes därför från och med 2011. Ett syfte med styr-
modellen är att synliggöra att utbildningsdelen i forskarutbildningen finansieras med an-
slag. 
 
Fem procent av anslagsramen till forskning och utbildning på forskarnivå används för att 
finansiera uppdrag till fakulteterna inom utbildning på forskarnivå. Fakulteterna ges ett fy-
raårigt uppdrag med ett tillhörande högsta ersättningsbelopp som utgår om uppdraget ut-
förs. Eventuell justering av uppdraget kan göras efter två år. Den årliga ersättningen per 
examen är 5 procent av anslagsramen till forskning och utbildning på forskarnivå dividerat 
med det sammanlagda examensuppdraget till fakulteterna (ersättningen per examen kan så-
ledes variera mellan åren i uppdragsperioden). Efter utgången av år 4 görs en uppföljning 
av utförda examina. Ej utfört uppdrag medför återbetalning av anslag. Eventuell överpro-
duktion ersätts om utrymme finns på grund av andra fakulteters underproduktion. 
 
Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande utbildning på fors-
karnivå. 

 
Särskilda satsningar 
Särskilda satsningar är tidsbegränsade strategiska satsningar, excellensbidrag och medfi-
nansiering av vissa forskningsprojekt samt strategiska forskningsområden. 
 
Strategiska satsningar 
En fördelningsmodell måste ge utrymme för mer tillfälliga insatser för att förstärka viss 
verksamhet. Styrelsen förväntas självfallet att när som helst besluta om strategiska sats-
ningar för ändamål som kräver snabb behandling. 
 
Forskning är emellertid en långsiktig verksamhet och det är viktigt att finansieringen är 
förhållandevis stabil. Strategiska satsningar i anslagsfördelningen bör därför inte överstiga 
cirka fem procent av anslaget. Styrelse beslutade inför 2005 om fyraåriga strategiska sats-
ningar utgörande ungefär fem procent av dåvarande anslagsram till forskning och utbild-
ning på forskarnivå. Satsningarna var framför allt inriktade på att stödja fakulteternas stra-
tegiska omställningsarbeten. I och med utgången av 2008 frigjordes dessa anslag. Styrelsen 
beslutade i december 2008 om strategiska satsningar för perioden 2009-2012 vid fakulte-
terna till ett sammanlagt belopp på 38,2 mnkr. Anslaget frigörs i och med utgången av 2012 
och reserveras tillsvidare centralt för senare prioritering och fördelning.  
 
Under hösten 2009 beslutade styrelsen om flera strategiska satsningar med anledning av re-
sultatet av KoN, se tabell 1. Planeringsförutsättningen är att dessa anslag löper till och med 
2014. 
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Användningen av tilldelning av anslag till starka miljöer och förstärkningsmiljöer till och 
med 2011, redovisas i bilagagorna 1:9-1:12. 
 
Excellensbidrag 
Hög kvalitet i SLU:s forskning kräver framstående forskare. För att dels underlätta för 
dessa framstående forskare att bedriva sin forskning, dels minimera ”flyktrisk” till andra lä-
rosäten, beslutade universitetsledningen 2005 att införa särskilda centrala anslag till excel-
lenta forskare. Bidragen utgår med 2 mnkr per år under sex år. De första bidragen bevilja-
des 2006 och de senaste 2008. Avsättningarna är centrala och anvisas inte till fakulteterna 
utan förs direkt till berörd institution. Hittills har 13 forskare tilldelats ett excellensbidrag, 
tabell 9. 
 
Tabell 9: Beviljade excellensbidrag, tkr. 
Fakultet Mottagare 2013 2012 Löptid, t.o.m. 
NL Inger Andersson  0 1 667 2012-10-31 
NL Jan Stenlid 1 000 2 000 2013-06-30 
NL Sara von Arnold 2 000 2 000 2014-12-31 
NL Roger Finlay 2 000 2 000 2014-12-31 
NL Jan Bengtsson 2 000 2 000 2014-12-31 
S Björn Sundberg  1 000 2 000 2013-06-30 
S Rishikesh Bhalerao  0 0 2011-12-31 
S David Wardle  0 0 2011-12-31 
S Peter Högberg  1 000 2 000 2013-06-30 
S Torgny Näsholm 2 000 2 000 2014-12-31 
VH Sandor Belak 1 000 2 000 2013-06-30 
VH Linda Keeling 1 000 2 000 2013-06-30 
VH Örjan Carlborg, rekr. satsning 2 000 2 000 2014-07-31 
Totalt  15 000 21 667  

 
Vissa bidrag har löpt ut och frigjorda anslag reserveras tillsvidare centralt för senare priori-
tering och fördelning. 
 
Medfinansiering 
Styrelsen har tidigare beviljat medfinansiering av ett Linné - och ett Berzeliprojekt vid LTJ- 
respektive S-fakulteterna, UppsalaBio samt av ett ERC-projekt. Under 2013 medfinansierar 
SLU centralt Linnéprojektet med 2 000 tkr, Berzeliprojektet med 8 500 tkr, UppsalaBio med 
1 328 tkr och ERC-projektet med 167 tkr. 
 
SLU har i juni 2008 beviljats ett Mistraprojekt med krav på medfinansiering i storleksord-
ningen 8 000 tkr per år under åtta år. Berörda fakulteter är NL- och S-fakulteterna. Vardera 
fakulteten samt universitet gemensamt bidrar med en tredjedel vardera av medfinansie-
ringskravet, 2 667 tkr.  
 
Under 2011 beviljades SLU finansiering för projektet Mistra Biotech. SLU förbinder sig att 
medfinansiera projektet med 10 mnkr årligen under perioden 2012-2015. Universitetet ge-
mensamt finansierar 4 650 tkr och fakulteterna tillsammans resterande del, 5 350 tkr. Totalt 
avsätts 19 312 tkr (2012: 18 162 tkr) för central medfinansiering. Ökningen, 1 150 tkr, av-
ser ytterligare avsättning för medfinansiering av Mistra Biotech-projektet. Avsättningarna 
anvisas inte till fakulteterna utan förs direkt till berörd institution. 
 
Strategiska forskningsområden 
SLU tilldelas anslag för en ansökning inom det strategiska forskningsområdet Hållbart nytt-
jande av naturresurser med 13 000 tkr 2010 som huvudsökande för ansökan Forests and ot-
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her Plants. Umeå universitet är medsökande och tilldelas 20 procent av beviljat anslag. De 
båda universiteten har kommit överens om att tillsammans proportionellt anvisa Skogforsk 
1 100 tkr. För 2011 anvisades projektet ytterligare 2 300 tkr och för 2012 ytterligare 11 300 
tkr, totalt 26 600 tkr (uppräknat med pris- och löneersättning uppgår anslaget 2013 till 
26 902 tkr). 
 
Uppdrag ges i bilaga 1:5 till S-fakulteten rörande det strategiska forskningsområdet 
Forests and other Plants. 

 
Anslag för gemensamma ändamål/senare fördelning 
För 2013 avsätts sammanlagt 183 325 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som 
fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 10 redovisas sådana 
avsättningar för 2013 jämfört med 2012. 
 
Tabell 10: Gemensamma ändamål/senare fördelning 2013 och 2012, tkr 
Ändamål 2013 2012 
Strategiska satsningar och internationalisering 14 485 14 635 
Medlemsavgifter m.m. 
Medfinansiering 
Strategiska satsningar  
Universitetsgemensamma råd (FUR) 

2 022 
19 312 
48 309 
3 000 

2 022 
18 162 
57 605 
3 000 

Professurer  2 300 2 300 
Forskningsanslag till institutinen för akvatiska re-
surser10 

 
0 

 
2 000  

Institutsuppgifter vid UDS 4 023 4 000 
Universitetsgemensamma lokaler och ortskostna-
der (se sidan 21) 

 
28 315 

 
28 156 

Doktorandombudsman och aluminverksamhet 1 811 1 800 
Regleringsbrev11 1 200 5 700 
Reserverade anslag12 58 548 5 011 
Totalt 183 325 144 390 

 
Strategiska satsningar och internationalisering (14 485 tkr) 
Inom varje redovisningsområde avsätts anslag för rektors strategiska satsningar. För sådana 
ändamål avsätts 6 295 tkr för 2013 inom redovisningsområdet. 
 
För olika internationella åtaganden såsom NOVA och ELLS, FAO-utbyte, Program för 
global utveckling, PGU, och EU-satsning. Sammanlagt avsätts 8 190 tkr för international-
iseringsåtgärder varav 4 174 tkr till PGU. 
 
Medlemsavgifter (2 022 tkr) 
SLU är medlem i olika organisationer såsom OECD, NUAS, SUHF, STUNS och bidrar till 
vissa mindre centrumbildningar såsom Biologiskt resurscentrum. 
 
Medfinansiering (19 312 tkr) 
Se sidan 17. 
 

                                                 
10 Anvisas fr.o.m. 2012 till NL-fakulteten. 
11 Inkluderar en engångsindragning i höständringsbudget för 2011 på 4 500 tkr. 
12 Anslag som inte används under 2013 överförs till hyresfonden 2013. 
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Strategiska satsningar (48 309 tkr) 
Här ingår bland annat avsättning för excellensbidrag (se sidan 17), sekretariat för energi- 
och klimatforskning, fakultetsövergripande satsningar utifrån KoN som ännu inte är förde-
lade och stärkt stöd till forskningsfinansiering, sammanlagt 48 309 tkr. Minskningen mellan 
2012 och 2013 beror på vissa frigjorda anslag för 2013 redovisas under reserverade anslag. 
 
FUR (3 000 tkr) 
Anslaget används för strategiska satsningar inom utbildning på forskarnivå, bland annat 
baskurser, handledarutbildning, m.m. Medlen fördelas av prorektor efter beredning i FUR. 
 
Professurer (2 300 tkr) 
Institutionen för akvatiska resurser tillhör från och med 1 juli 2012 NL-fakulteten. NL-
fakulteten ska inrätta en professur vid institutionen. Anvisat anslag för finansiering av pro-
fessuren utbetalas till fakulteten när tjänsten är tillsatt. 
 
NL-och S-fakulteten ska inrätta en gemensam professur i ekonomi. Anslaget för professu-
ren utbetalas till NL- och S-fakulteterna när tjänsten är tillsatt. 
 
Forskningsanslag till institutinen för akvatiska resurser 
Forskningsanslag till institutionen för akvatiska resurser anvisas från och med 2013 NL-
fakulteten där institutionen organisatoriskt är placerad. 
 
Institutsuppgifter vid UDS (4 023 tkr) 
Se tabell 1. 
 
Universitetsgemensamma lokaler och ortskostnader (28 315 tkr) 
SLU har kostnader för udda lokaler inklusive parken i Alnarp och outhyrda lokaler. Den 
sammanlagda kostnaden för denna typ av lokaler beräknas 2013 uppgå till 43 325 tkr, varav 
26 842 tkr belastar redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå. I avsätt-
ningen ingår 1 474 tkr för ortskostnader (se sidan 20). 
 
Doktorandsombudsman och alumniverksamhet (1 811 tkr) 
Förutom en avsättning för doktorandombudsmannens lönekostnader avsätts 1 006 tkr för 
alumniverksamhet. 
 
Regleringsbrev (1 200 tkr) 
Avsättningen avser hyreskostnader för Nordiskt Genresurscenter. Avsättningen 2012 avser 
en engångsindragning på 4 500 tkr enligt höständringsbudgeten- 
 
Reserverade anslag (58 548 tkr) 
Anslaget består av ofördelade anslag, frigjorda gemensamma avsättningar samt fakulteter-
nas fyraåriga strategiska satsningar, som löper ut 2012. Tänkbara användningsområden är 
att bekosta implementering av SLU:s strategi 2013-2016 Framtida utmaningar, finansiering 
av ökade lokalkostnader, m.m. Nedan redovisas de olika posterna: 
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Ändamål, forskning Frigjort, tkr 
Seniormiddag 
Excellensbidrag som upphört 
Strategisk satsning landskapsarkitektur 
Medfinansiering av vissa kompetenser 
Samarbetsprojekt som upphört 
Fältkrassning och Växtforskning (LTJ-fakulteten) 
Höständringsbudget 2011(finansierades av 2012 års 
anslag) 
Ofördelade anslag 2012 
Medfinansiering Mistra Biotech 
Fakulteterna strategiska satsningar 

200 
6 667 
1 225 

495 
1 168 
1 833 

 
4 500 
5 040 

-1 150 
38 570 

Totalt 58 548 
 
Sammanfattning 
Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslagsramen på 
1 041 867 tkr till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå visas i bi-
laga 1:1. I tabell 11 redovisas sammanfattningsvis fördelningen av anslagsramen 2013 jäm-
fört med 2012 till redovisningsområdet.  
 
Tabell 11. Fördelning av anslagsramen till forskning och utbildning på forskarnivå 2013 
och 2012, tkr. 
Mottagare Ändamål 2013 2012 
LTJ-fakulteten Anslagsram 105 904 112 696 
   regleringsbrev MOVIUM13 4 000 4 000 
   regleringsbrev Växtförädling 1 200 1 200 
NL-fakulteten Anslagsram 360 530 372 844 
   regleringsbrev EPOK13 5 000 5 000 
   regleringsbrev Fältforskningsverksamhet13 7 000 7 000 
   regleringsbrev Växtförädling13 800 800 
S-fakulteten Anslagsram 181 406 186 936 
   regleringsbrev Fiskavel i Kälarne13 2 000 2 000 
VH-fakulteten Anslagsram 185 701 194 096 
   regleringsbrev Djurskyddsforskning13 5 000 5 000 
Gemensamma ändamål Se tabell 10 183 325 144 390 

 
 

Summa SLU  1 041 867 1 035 962 
 
Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande uppdrag i SLU:s regle-
ringsbrev. 

Fortlöpande miljöanalys 
Finansiering till fortlöpande miljöanalys utgörs dels av anslagsmedel via budgetproposit-
ionen dels av medel via landsbygdsprogrammet. Det är en relativt komplicerad uppgift att 
fördela medlen från landsbygdsprogrammet. Tilldelning av anslag och medel från lands-
bygdsprogrammet inom redovisningsområdet för 2013 kan därför först beslutas vid styrel-
sens sammanträde i november 2012 och reserveras intill dess centralt. 
 

                                                 
13 Beräknat belopp, exakt belopp redovisas i 2013 års regleringsbrev till SLU. Anslaget anvisas utöver anslagsramen 
till respektive fakultet. 
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Anslag till redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys 2013 uppgår till 140 440 tkr. 
Härutöver disponerar redovisningsområdet 21 500 tkr via landsbygdsprogrammet. 
 
Särskilda ortskostnader 
 
I och med omorganisationen av fakultetsstrukturen 2004 ersattes också den tidigare ortsin-
delade organisationen med en fakultetscentrerad. Detta har medfört tydligare beslutsvägar 
men vissa svårigheter med att inordna vissa servicefunktioner i den nya organisationen. 
Anslag anvisas därför för reception, vissa resor samt representation. Kostnaden för verk-
samheten torde variera avsevärt beroende på vilken vikt de olika fakulteterna lägger på 
kontakten med regionen och huvuddelen bör därför finansieras över fakulteternas normala 
anslag samt eventuellt fakultetspåslag.  
 
Ansvaret för den ortscentrerade verksamheten ges till LTJ-fakulteten i Alnarp, S-fakulteten 
i Umeå och NL- och VH-fakulteterna gemensamt för Ultuna och Skara. Alnarp tilldelas 
740 tkr, Ultuna 231 tkr, varav 127 tkr anvisas avdelningen för infrastruktur för ansvaret för 
receptionen i Ultuna, Umeå 912 tkr och Skara 431 tkr. 
 
Principer för finansiering av SLU:s gemensamma ändamål samt lokaler  
 
Styrelsen beslutade hösten 2009 om SLU:s mål för stöd till kärnverksamheterna som redo-
visas i bilaga 1:2. 
 
Med gemensamma ändamål avses universitetsledning, universitetsadministration inklusive 
fakultetskanslier, bibliotek och LärandeRersurCentrum samt diverse övriga ändamål. 
 
I begreppet lokaler inkluderas även samtliga lokalrelaterade kostnader. 
 
Principer för finansiering av SLU:s gemensamma ändamål 
Gemensamma ändamål finansieras i huvudsak på tre sätt: 
• Universitetspåslag 
• Direkta statsanslag 
• Avgifter 
 
SLU följer SUHF:s rekommendationer för hantering av gemensamma kostnader. Modellen 
syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styr-
ning och kontroll.  
 
Att olika finansieringssätt används beror på att SLU eftersträvar så rättvisa, men ändå tyd-
liga och enkla, fördelningar som möjligt av kostnaden för olika gemensamma ändamål. Ti-
digare finansierades en stor del av de gemensamma ändamålen direkt via statsanslaget. Nu 
fördelas den största delen av statsanslaget ut till fakultetsnämnderna, varefter de gemen-
samma ändamålen finansieras med påslag, hyror och avgifter. Detta leder till att de externa 
bidragsgivarna är med och finansierar de gemensamma ändamålen, vilket är eftersträvans-
värt. Det leder också till att institutionernas möjligheter att prioritera mellan olika resurser 
förbättras, eftersom en större del av statsanslaget fördelas till institutionerna som sedan i 
högre grad kan styra nyttjandet av vissa gemensamma ändamål.  

 
Universitetspåslag 
Universitetspåslaget finansierar universitetsledningen, stora delar av universitetsadminist-
rationen där även fakultetskanslierna ingår, de gemensamma delarna av biblioteket samt 
vissa övriga ändamål såsom SUNET, företagshälsovård och de administrativa datasyste-
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men. Styrningen av universitetsadministrationen regleras årligen i en verksamhetsplan. Där 
framgår mer i detalj vilka tjänster som respektive avdelning och kansli ska tillhandahålla 
inom ramen för universitetspåslaget. 
 
Universitetspåslaget tas ut som en procentsats på lönekostnaden och är den största in-
täktskällan för universitetsadministrationen. Det är en enkel metod som fungerar förhållan-
devis bra när det gäller att fördela administrativa kostnader mellan institutionerna. Verk-
samheter som finansieras med universitetspåslag är i huvudsak av följande slag:  
• Regelbundet återkommande tjänster där nyttjandet fördelar sig någorlunda jämnt 

mellan institutionerna i förhållande till deras storlek. Det gäller exempelvis stora de-
lar av ekonomi- och löneadministrationen samt vissa servicetjänster såsom posthan-
tering. 

• Tjänster som, oavsett nyttjande, ska erbjudas alla på samma villkor. Det gäller ex-
empelvis delar av personaladministrationen, vissa IT-tjänster och pedagogisk ut-
veckling.  

• Uppgifter som har att göra med myndighetsutövning eller andra uppgifter som ålig-
ger universitetet för att olika regelverk ska efterföljas. 

 
Dessutom finansieras universitetsledningen och beslutsstöd till såväl universitets- som fa-
kultetsledning med universitetspåslag.  
 
Universitetspåslagets storlek beslutas årligen av rektor. För 2012 uppgår påslaget till 15 
procent på lönekostnaden och bedöms ge cirka 280 mnkr. Universitetsadministrationen får 
dock inte disponera hela intäkten från påslaget. 15 mnkr av de medel som påslaget genere-
rar ska användas till omställningspotten för utbildning på grund- och avancerad nivå. Plane-
ringen utgår ifrån att universitetspåslaget för 2013 uppgår till samma procentsats som för 
2012 och att 15 mnkr används till omställningspotten även detta år.  
 
Universitetspåslaget innebär att resurser tas från kärnverksamheten för att skapa stöd för 
denna. Tanken är att optimera tillgängliga resurser så att SLU kan utföra sina uppdrag på 
bästa möjliga sätt. Användningen av påslaget måste därför präglas av hög effektivitet och 
stark verksamhetsinriktning. Administrationen arbetar sedan 2007 med processorienterat 
arbetssätt för att uppnå just dessa mål. 
 
Universitetspåslaget har hållits oförändrat på 15 procent sedan 2004. En viss effektivisering 
har emellertid skett i och med att fler gemensamma ändamål successivt finansieras med 
universitetspåslag istället för anslag eller avgifter. Det gäller bland annat international-
isering, samverkan, de gemensamma delarna av biblioteket, e-postsystemet, stöd till fortlö-
pande miljöanalys och postutdelning.  
 
Direkta statsanslag 
Endast en mindre andel av den gemensamma administrationen finansieras med direkt av-
sättning av statsanslag.  
 
Avdelningen för student- och utbildningsservice, studentrekrytering, studenthälsovård, bi-
drag till kårerna, stöd till funktionshindrade studenter och SLU Karriär finansieras med 
statsanslag inom redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå. Skälet till 
att finansiera dessa ändamål med statsanslag istället för universitetspåslag, är att en större 
del av universitetsadministrationen arbetar med studieadministrativa uppgifter än vad ut-
bildningens andel av universitetspåslaget bidrar med. Den direkta avsättningen leder till en 
rättvisare fördelning av gemensamma kostnader mellan forskning och utbildning. Avsätt-
ningen uppgår till 35 535 tkr för 2013 (2012: 37 366 tkr). Förändringar jämfört med 2011 är 
en tidsbegränsade satsningar på uppdragsutbildning och internationell studentrekrytering 
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upphör. Dessa anslag reserveras och en diskussion om den framtida användningen förs un-
der hösten 2012.  
 
Delar av basresurserna till fortlöpande miljöanalys finansieras med statsanslag. Däri ingår 
bland annat vissa informationstjänster, vissa IT-tjänster och universitetsgemensam samord-
ning av geografiskt informationssystem (GIS). Förslag till fördelning för 2013 är inte fram-
tagen, varför några belopp inte kan anges. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Universitetsadministrationen erbjuder vissa tjänster mot avgift. Dessa tjänster ingår alltså 
inte i universitetspåslaget, det direkta statsanslaget eller internhyran (se nedan). Nyttjandet 
är frivilligt och betalas i sin helhet av den som beställer tjänsten. De avgiftsfinansierade 
tjänsterna består i huvudsak av service-, konferens-, IT- och teletjänster.  
 
Avgiftsbelagda tjänster delas upp i två grupper:  
• Tjänster där institutionerna även kan vända sig till andra leverantörer i fri konkur-

rens alternativt utföra verksamheten i egen regi. Köp av annan leverantör förutsätter 
att leverantören är korrekt upphandlad. Vid köp internt av administrationen behöver 
ingen upphandling ske. Praxis säger också att verksamhet som bedrivs internt inom 
en organisation i första hand ska tillfrågas eller nyttjas. 

• Tjänster där administrationen är enda leverantör. Här är alltså konsumtionen frivil-
lig, men inte valet av leverantör.  

 
En majoritet av tjänsterna tillhör gruppen som köps av universitetsadministrationen i fri 
konkurrens. Några av de mer omfattande tjänsterna i denna grupp är IT-kundstöd, drift och 
utveckling av IT-system, repro, försäljning av kontorsmaterial och konferenstjänster. 
 
I den andra gruppen tjänster är televäxeltjänster den största verksamheten. Televäxeln fi-
nansieras genom abonnemangsavgifter och det är av naturliga skäl inte tillåtet för institut-
ioner att välja en annan televäxel än SLU:s. Andra tjänster inom denna grupp är posthante-
ring och lokalvård över basnivå. Dessa tjänster finansieras via universitetspåslag respektive 
över lokalhyran upp till en viss nivå. De som föredrar en högre servicenivå åläggs att betala 
avgift för det.  
 
Institutionernas efterfrågan på avgiftsbelagda tjänster i fri konkurrens har ökat ganska kraf-
tigt under de senaste åren. Det beror framför allt på att allt fler institutioner väljer att köpa 
tjänster från universitetsadministrationen istället för att bedriva verksamheten i egen regi. 
Ökningen är störst för IT-tjänster (IT-stöd, drift, förvaltning och utveckling), närstödstjäns-
ter (vaktmästeri) och konferenstjänster. Utvecklingen går således mot att dessa arbetsupp-
gifter i allt högre grad utförs av centrala expertfunktioner, vilket är önskvärt då det innebär 
en effektivare användning av resurserna. Utvecklingen bedöms fortsätta i takt med att verk-
samheter samlas i gemensamma byggnader, vilket underlättar användningen av gemen-
samma lösningar. 
 
Finansiering av SLU:s lokaler 
Lokaler finansieras i huvudsak på två sätt: 
• Internhyror 
• Direkta statsanslag 
 



 24 
 

Internhyror 
SLU:s institutioner kan ha två olika slag av interna lokalkostnader: 
• Hyra av tjänsterum, labblokaler m.m. inklusive lokalvård och lokaltjänster 
• Hyra av undervisningslokaler inklusive undervisningsservice 
 
Tjänsterum, labblokaler m.m.  
Varje institution betalar en hyra för de lokaler som nyttjas. Hyran sätts utifrån ett avtal som 
upprättas mellan SLU och hyresvärd för varje byggnad. Beroende på avtalets utformning 
kan media (el, kyla, värme och vatten) ingå eller tillkomma som en rörlig kostnad. I de 
byggnader där SLU har egna investeringar tillkommer även kostnader för avskrivningar och 
räntor. Dessa kostnader utgör tillsammans en grundhyra som är unik för varje byggnad. För 
att fördela grundhyran inom en byggnad mellan olika institutioner används verksamhetsyta 
som grund.  
 
Vid förhyrning av lokal betalar hyresgästen även för lokalvård, inre skalskydd vid nyin-
stallation och lokaltjänster.  
 
Lokalvård debiteras utifrån kostnaden att vårda den lokalyta som faktiskt nyttjas. Kostnad 
för inre skalskydd utgörs av avskrivningar för inre passersystem och larm som institutioner 
själva fattat beslut om.  
 
Lokaltjänsterna finansieras genom ett lokaltjänstpåslag. Lokaltjänsterna består av: 
• Del av friställda lokaler – den del av friställda lokaler som en intern hyresvärd rim-

ligen behöver för att till exempel kunna genomföra nödvändiga omflyttningar. Utta-
get via lokaltjänstpåslaget uppgår till 4 procent av den totala grundhyran.  

• Yttre passersystem – är under uppbyggnad och kommer successivt att installeras i 
de flesta byggnader vid SLU:s campusområden.  

 
Lokaltjänstpåslaget fastställs årligen av rektor och ligger för närvarande på 4,7 procent på 
grundhyran, en nivå som bedöms vara rimlig även för 2013.  
 
Undervisningslokaler 
Undervisningslokaler delfinansieras genom att institutionerna betalar hyra för den tid som 
bokas, enligt en fastställd prislista. Det ger en intäkt på cirka 10 – 12 mnkr per år, vilket 
motsvarar ungefär en tredjedel av den totala kostnaden för undervisningslokaler. Reste-
rande del finansieras av respektive fakultet. 
 
Ett skäl till att delfinansiera undervisningslokalerna genom att ta ut avgift är att skapa ett 
underlag som indikerar hur mycket undervisningslokaler som efterfrågas av verksamheten, 
detta i syfte att kunna optimera resursen undervisningslokaler vid universitetet. Prissätt-
ningen har inte beräknats med målet att täcka hela kostnaden, utan har satts så den ligger i 
paritet med priser vid närliggande universitet. Timpriset ska dock vara tillräckligt högt för 
att skapa incitament för institutionerna att boka efter verkligt behov. 
 
Servicen i undervisningslokalerna och investeringar i desamma administreras av universi-
tetsadministrationen, men betalas av respektive fakultet. 
 
Statsanslag till vissa lokaler  
Som ett led i minskningen av SLU:s lokalytor har sedan 2005 en särskild anslagspost för 
finansiering av friställda lokaler beräknats så att dessa kostnader hanterats centralt. I och 
med att nya byggnader blir färdiga kan friställda lokaler i högre grad återlämnas till fastig-
hetsägaren. Effekterna av detta har börjat märkas.  
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Samtidigt medför de nya lokalerna kostnadsökningar som måste hanteras så att inte delar 
av verksamheten påverkas alltför mycket. Särskilt gäller det VH-fakulteten och universi-
tetsdjursjukhuset (UDS) från och med 2014. Från 2011 ersattes därför modellen att sätta av 
statsanslag motsvarande kostnaden för friställda lokaler, med en fast årlig avsättning om 28 
mnkr. Avsättningen görs till en så kallad hyresfond och räknas årligen upp med pris- och 
löneersättning. Det är inte frågan om en fond i ordets traditionella betydelse, utan snarare 
ett kostnadsställe där resultat balanseras mellan åren för att kunna användas till framtida 
hyror. Det ingående balanserade kapitalet för 2012 uppgår till 6 mnkr. För 2013 förväntas 
ett positivt utfall, eftersom kostnaden för friställda lokaler minskar väsentligt.  
 
Udda lokaler består huvudsakligen av aulor, museer och motionshallar. Dessa lokaler ägs 
och finansieras gemensamt av universitetet genom direktavsättning av statsanslag.  Udda 
lokaler delfinansierar också Alnarpsparken.  
 
Uppsägning av lokaler 
SLU har fokuserat på att minska verksamhetsytorna för att underlätta en övergång till mo-
dernare lokaler och tillämpar därför för institutionerna mycket flexibla uppsägningsregler. 
Lokaler kan sägas upp vid vilken tidpunkt som helst, med vissa uppsägningstider. Avflytt-
ningsdagen träder i kraft 6 månader efter sista dagen i den månad som kontraktet sägs upp. 
Uppsägningstiden om 6 månader gäller för alla typer av lokaler.  
 
Bedömningen är emellertid att de största effekterna av intern uppsägning redan har inträf-
fat. SLU har därför för avsikt att övergå till längre uppsägningstid och något mindre flex-
ibla perioder för uppsägning. 
 
Övriga ändamål 
Vissa gemensamma ändamål finansieras av respektive fakultet efter dialog med universi-
tetsledning och utförande organisation. Det gäller campusbiblioteken (se närmare under 
bibliotek nedan), undervisningslokaler (den del som inte finansieras genom avgifter vid ut-
hyrning), servicen i undervisningslokaler samt studentdatorservice.  

Finansiering av Universitetsdjursjukhuset  
Universitetsdjursjukhusets (UDS) verksamhet omsatte 137 mnkr 2011 (2010: 133 mnkr) 
mätt i intäkter. UDS finansieras till största del av intäkter från djursjukvård. Dessa uppgick 
till 110 mnkr 2011 (2010: 102 mnkr). Huvuddelen av den resterande finansieringen utgjor-
des av statsanslag i huvudsak med anledning av att studenter vid veterinärprogrammet har 
en del av sin utbildning förlagd till UDS, i dagligt tal kallat intrångsersättning.  

  
UDS bildades 2007 från att tidigare ha ingått i VH-fakulteten och inte utgjort någon egen 
resultatenhet. UDS har redovisat ekonomiska underskott under de tre första verksamhetså-
ren, delvis beroende på kostnader i samband med etableringen. Glädjande nog redovisades 
ett överskott på 7 mnkr för 2010. För 2011 redovisade UDS ett nollresultat. 
 
Diskussion om UDS budget för 2013 förs för närvarande i UDS-nämnden avseende den 
kliniska färdighetsträningen. Under 2012 uppgick ersättningen till 17 mnkr. UDS tilldelas 
även 4 mnkr för institutsuppgifter. Härutöver tilldelar VH-fakulteten särskilda medel till 
UDS. 
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Finansiering av SLU:s egna fastigheter 
Avdelningen för infrastruktur förvaltar SLU:s egna fastigheter. Verksamheten omsatte 93 
mnkr 2011 (2010: 84 mnkr) mätt i intäkter. Verksamheten tilldelas inget statsanslag, utan 
finansieringen utgörs i huvudsak av hyresintäkter från intern uthyrning av fastigheter för 
forsknings- och utbildningsändamål och extern uthyrning av fastigheter samt intäkter från 
försäljning av jordbruksprodukter.  

Finansiering av Biblioteket  
Biblioteket består av en universitetsgemensam del och av campusbibliotek i Uppsala, 
Umeå, Alnarp och Skara. Det gemensamma biblioteket är finansierat med universitets-
påslag (28 mnkr för 2012) och består i huvudsak av ledning och stab, elektroniska tidskrif-
ter, ett urval av tryckta vetenskapliga tidskrifter, publikationsdatabasen och vissa andra 
övergripande tjänster.  
 
Campusbiblioteken finansieras av respektive fakultet (totalt 33-34 mnkr för 2012). Tyngd-
punkten i campusbiblioteken ligger på LärandeResursCentrum (LRC), samarbete med fa-
kulteterna om informationskompetens, hantering av tryckt material, lokala informations-
tjänster, ämnesbibliotekarier, informationssökning, referensfrågor, kundtjänst, lokal låne-
hantering och fjärrlån. 
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Anslagsfördelning för 2013 Bilaga 1:1

Redovisningsområde LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak För speciella Minskning Totalt
ändamål studieavgifter

Utbildning på grund- och avancerad nivå 75 477 101 358 55 211 174 607 53 499 -4 500 455 652

2012 73 540 101 438 53 916 157 471 70 183 456 548
2011 70 374 102 301 60 985 161 661 74 935 470 256

Forskning och utbildning på forskarnivå 111 104 373 330 183 406 190 701 183 325 0 1 041 867

2012 117 896 385 644 188 936 199 096 144 390 1 035 962
2011 116 233 376 714 187 777 197 533 123 745 1 002 002

Fortlöpande miljöanalys 0 0 0 0 140 440 0 140 440

2012 1 010 89 720 34 080 310 14 639 139 759
2011 2 260 111 011 45 630 7 799 14 455 181 155

Summa 186 581 474 688 238 617 365 308 377 265 -4 500 1 637 959

2012 192 446 576 802 276 932 356 877 229 212 1 632 269
2011 188 867 590 026 294 392 366 993 213 135 1 653 413

Ökningen inom VH-fakulteteni redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå beror på att anslag för klinisk färdighetsträning (17 mnkr) flyttats från
gemensamt till fakulteten från och med 2013.
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Verksamhetsidé, vision och mål för SLU  Bilaga 1:2 
 
Verksamhetsidé 
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning 
och hållbara nyttjande av dessa.  

Detta sker genom utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys i samverkan med 
det omgivande samhället. 

Vision 
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.  
 
Mål 
SLU:s gemensamma mål är att 
• verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark 

koppling mellan utbildning och forskning, 
• forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med ut-

valda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt, 
• forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället, 
• ha en stark internationell dimension, bland annat genom strategisk samverkan med 

utländska universitet och forskningsinstitut, 
• vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av glo-

bal förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser, 
• studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de 

mest attraktiva, 
• organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resur-

sanvändning, 
• jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten, 
• personal och studenter är våra bästa ambassadörer. 
 
Målen för utbildning på grund och avancerad nivå är att 
• utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitets-

krav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden, 
• den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt per-

spektiv, 
• utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad 

nivå. 
 
Målen för fort-, vidare- och uppdragsutbildning är att 
• erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet genom högskolemässig 

utbildning inom SLU:s sektorer. 
 
Målen för utbildning på forskarnivå är att 
• Doktorer utbildade vid SLU är eftertraktade för sin höga kompetens, nationellt så-

väl som internationellt, 
• Omfattningen av utbildningen är dimensionerad så att såväl forskning som övrig 

arbetsmarknad kan förses med forskarutbildad arbetskraft, 
• Rekrytera de bästa forskarstudenterna och att en ökad andel har anställning under 

studietiden, 
• Utbildningen i hög grad bedrivs inom ramen för forskarskolor i samverkan med 

näringsliv, offentlig sektor och internationella partners. 
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Målen för forskning är att 
• fokusera på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och utbild-

ningsuppdrag, 
• den är av högsta kvalitet och internationellt ledande inom sådana strategiska om-

råden, 
• erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning. 

 
Målen för fortlöpande miljöanalys är att 
• Det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övrig verksamhet 

inom SLU, 
• Verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling 

av vetenskapligt grundad miljöanalys, 
• Leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser 

kan vägas samman. 
 
Målen för stöd till kärnverksamheterna är att 
• kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer, 
• minimera kostnaderna för stödverksamheten inom överenskommen servicenivå, 
• ha en kvalitetssäkrad och effektiv myndighetsutövning. 
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Uppdrag till LTJ-fakulteten     Bilaga 1:3 
 
Övergripande uppdrag 
Ansvar för utbildningsprogram 
Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram: 
• Hortonomprogram, 
• Landskapsarkitektprogram, 
• Landskapsingenjörsprogram, 
• Lantmästarprogram, 
• Trädgårdsingenjörsprogram (inriktningarna design och odling). 
 
Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat 
(kandidat-, magister- och masterprogram). 
 
Ansvar för ämnesområden inom forskning 
Fakultetens ansvar för forsknings- och ämnesområden utreds inom ramen för autonomiarbetet 
under 2012. I avvaktan på resultatet av detta arbete specificeras inte fakultetens ansvar för 
ämnesområden. 
 
Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys 
Fakulteten ansvarar för programmet 
• Bebyggd miljö. 
 
Uppdraget innebär bland annat ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela upp-
drag till institutioner (motsvarande). 
 
Övrigt 
Anslagsramarna till respektive redovisningsområde ska förutom kärnverksamheten även fi-
nansiera vissa orts- och fakultetsrelaterade kostnader för bibliotek och LärandeResursCent-
rum (LRC), undervisningsservice, kostnader för hyror och investeringar i undervisningsloka-
ler samt studentdatorservice.  
 
Fakultetsnämnden ska, med stöd av anvisningar från ledningskansliet, genomföra en riskana-
lys inom sitt ansvarsområde senast 2012-11-01 som underlag för universitetets samlade riska-
nalys för 2012.  
 
Utbildning på grund och avancerad nivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 
• ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa, 
• inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till institutionerna, 
• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internationa-

liseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med uppfölj-
ningen av uppdragen under våren 2013, 

• beakta av Högskoleverket eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av ut-
bildningar inom fakultetens ansvarsområde. 
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Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2013: 
 
 2013 2012 
Kurser, hst 
Takbelopp, tkr 
   varav undervisningslokaler 

850 
75 477 
3 520 

831 
73 540 
3 500 

 
30 procent av utförda prestationer i landskapsarkitektprogrammet får avräknas i ersättningsni-
vån design. 
 
Överordnat är att finansiera prestationer i utbildningsprogrammen. Om fakultetsnämnden be-
dömer att finansiering saknas för utbudet av fristående kurser ges fakultetsnämnden i uppdrag 
att anpassa sitt utbud av fristående kurser till tillgängligt ekonomiskt utrymme genom att 
bland annat överväga att ge vissa kurser som uppdragsutbildning, ge vissa kurser endast 
vartannat år, ställa in vissa kurser med få studenter eller andra åtgärder som nämnden priorite-
rar. 
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskning 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  
• fördela minst 10 procent av anslagsramen till redovisningsområdet 2013 prestationsrelate-

rat till institutionerna enligt styrelsens fördelningsprinciper (sidan 14), 
• svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 

2013, 
• tillsammans med NL-fakulteten utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida 

odling i Svealand och Norrland enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013, 
• beakta rektors beslut 2011-10-03 rörande Infrastruktur för biovetenskap, 
• beakta rektors beslut 2011-11-14 rörande finansiering av forskningsprojektet SLU – i sek-

torns och vetenskapens tjänst, 
• beakta rektors beslut 2011-12-05 rörande modellering, 
• senast 2013-xx-xx (datum anges i SLU:s regleringsbrev för 2013) lämna underlag för en 

redovisning av verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i 
Svealand och Norrland. Redovisningen bör samordnas med NL-fakulteten och lämnas till 
ledningskansliet. 
 

Utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i utbildning på forskarnivå un-
der perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2013: 
 
 Uppdrag 2011-2014 Ersättning 2013, tkr 
Examina 48 5 532 

 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att fördela minst 5 procent av anslagsramen till redovis-
ningsområdet 2013 prestationsrelaterat enligt styrelsens fördelningsprinciper (se sidan 16). 
 
Institutsuppgifter 
På uppdrag av styrelsen redovisade fakultetsnämnden den 15 november 2009 en plan för an-
vändningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter samt förslag till hur dessa verksamheter 
kan följas upp. Fakultetsnämnden ska utifrån denna plan senast 2013-01-25 till rektor redo-
visa hur anvisade anslag till institutsuppgiften använts 2012 samt uppnådda resultat som un-
derlag för återrapportering i årsredovisningen för 2012. 
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Fakultetsnämnden ges härutöver i uppdrag att inrätta fyra samverkanstjänster. 
 
Fortlöpande miljöanalys 
Uppdrag inom redovisningsområdet ges i anslutning till styrelsens beslut om fördelning av 
anslag till fortlöpande miljöanalys för 2013 i november 2012. 
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Uppdrag till NL-fakulteten    Bilaga 1:4 
 
Övergripande uppdrag 
Ansvar för utbildningsprogram 
Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättadeutbildningsprogram: 
• Agronomprogram (inriktningarna ekonomi, landsbygdsutveckling, livsmedel och 

mark/växt), 
• Civilingenjörsprogram i energisystem, 
• Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik, 
• Landskapsarkitektprogram. 
 
Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat 
(kandidat-, magister- och masterprogram). 
 
Ansvar för ämnesområden inom forskning 
Fakultetens ansvar för forsknings- och ämnesområden utreds inom ramen för autonomiarbetet 
under 2012. I avvaktan på resultatet av detta arbete specificeras inte fakultetens ansvar för 
ämnesområden. 
 
Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys 
Fakulteten ansvarar för programmen: 
• Jordbrukslandskap,  
• Sjöar och vattendrag,  
• Kust och hav, 
• Övergödning, 
• Försurning, 
• Biologisk mångfald. 
 
Uppdraget innebär bland annat ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela upp-
drag till institutioner (motsvarande). 
 
Härutöver ansvarar fakulteten för 
• markinventeringen inom Riksinventeringen av skog (RIS) enligt förordning för klimat-

rapportering. 
• ArtDatabanken enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013.  
• kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), 
• myndighetsstöd vid institutionen för vatten och miljö. 
 
Övrigt 
Anslagsramarna till respektive redovisningsområde ska förutom kärnverksamheten även fi-
nansiera vissa orts- och fakultetsrelaterade kostnader för bibliotek och LärandeResursCent-
rum (LRC), undervisningsservice, kostnader för hyror och investeringar i undervisningsloka-
ler samt studentdatorservice.  
 
Fakulteten ges i uppdrag att integrera institutionen för akvatiska resurser i fakulteten. Fakulte-
ten anvisas 2 mnkr i forskningsresurser vid institutionen samt 1 150 tkr för en professur inom 
ämnesområdet. Anslag för professuren utbetalas när tjänsten är tillsatt. 
 
Fakultetsnämnden ska, med stöd av anvisningar från ledningskansliet, genomföra en riskana-
lys inom sitt ansvarsområde senast 2012-11-01 som underlag för universitetets samlade riska-
nalys för 2012.  
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Utbildning på grund och avancerad nivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 
• ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa, 
• inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till institutionerna, 
• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internation-

aliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med upp-
följningen av uppdragen under våren 2013, 

• beakta av Högskoleverket eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av ut-
bildningar inom fakultetens ansvarsområde. 

 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2013: 
 
 2013 2012 
Kurser, hst 
Takbelopp, tkr 
   varav undervisningslokaler 

1 300 
101 358 

6 537 

1 308 
101 438 

6 500 
 
30 procent av utförda prestationer i landskapsarkitektprogrammet får avräknas i ersättningsni-
vån design. 
 
Överordnat är att finansiera prestationer i utbildningsprogrammen. Om fakultetsnämnden be-
dömer att finansiering saknas för utbudet av fristående kurser ges fakultetsnämnden i uppdrag 
att anpassa sitt utbud av fristående kurser till tillgängligt ekonomiskt utrymme genom att 
bland annat överväga att ge vissa kurser som uppdragsutbildning, ge vissa kurser endast 
vartannat år, ställa in vissa kurser med få studenter eller andra åtgärder som nämnden priorite-
rar. 
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskning 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  
• fördela minst 10 procent av anslagsramen till redovisningsområdet 2013 prestationsrelate-

rat till institutionerna enligt styrelsens fördelningsprinciper (sidan 14), 
• svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 

2013, 
• svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s 

regleringsbrev för 2013, 
• svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i 

SLU:s regleringsbrev för 2013, 
• senast 2012-xx-xx (datum anges i SLU:s regleringsbrev för 2013) lämna underlag för en 

redovisning av verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i 
Svealand och Norrland. Redovisningen bör samordnas med LTJ-fakulteten och lämnas till 
ledningskansliet. 

• tillsammans med LTJ-fakulteten utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida 
odling i Svealand och Norrland enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013, 

• beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk 
bekämpning (CBC) enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013, 

• beakta rektors beslut 2011-05-05 rörande forskning inom området Vattenbruk, 
• beakta rektors beslut 2011-10-03 rörande Infrastruktur för biovetenskap, 
• beakta rektors beslut 2011-11-14 rörande finansiering av forskningsprojektet SLU – i sek-

torns och vetenskapens tjänst, 
• beakta rektors beslut 2011-12-05 rörande modellering. 
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Utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i utbildning på forskarnivå un-
der perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2013: 
 
 Uppdrag 2011-2014 Ersättning 2013, tkr 
Examina 200 23 050 

 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att fördela minst 5 procent av anslagsramen till redovis-
ningsområdet 2013 prestationsrelaterat enligt styrelsens fördelningsprinciper (se sidan 16). 
 
Institutsuppgifter 
På uppdrag av styrelsen redovisade fakultetsnämnden den 15 november 2009 en plan för an-
vändningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter samt förslag till hur dessa verksamheter 
kan följas upp. Fakultetsnämnden ska utifrån denna plan senast 2013-01-25 till rektor redo-
visa hur anvisade anslag till institutsuppgiften 2012 använts samt uppnådda resultat som un-
derlag för återrapportering i årsredovisningen för 2012. 
 
Fakultetsnämnden ges härutöver i uppdrag att inrätta åtta samverkanstjänster. 
 
Fortlöpande miljöanalys 
Uppdrag inom redovisningsområdet ges i anslutning till styrelsens beslut om fördelning av 
anslag till fortlöpande miljöanalys för 2013 i november 2012. 
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Uppdrag till S-fakulteten    Bilaga 1:5 
 
Övergripande uppdrag 
Ansvar för utbildningsprogram 
Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram: 
• Jägmästarprogram, 
• Skogsmästarprogram. 
 
Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat 
(kandidat-, magister- och masterprogram). 
 
Ansvar för ämnesområden inom forskning 
Fakultetens ansvar för forsknings- och ämnesområden utreds inom ramen för autonomiarbetet 
under 2012. I avvaktan på resultatet av detta arbete specificeras inte fakultetens ansvar för 
ämnesområden. 
 
Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys 
Fakulteten ansvarar för programmen: 
• Skog, 
• Klimat. 
 
Uppdraget innebär bland annat ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela upp-
drag till institutioner (motsvarande). 
 
Härutöver ansvarar fakulteten för 
• Riksskogstaxeringen inom Riksinventeringen av skog (RIS), som en del av den officiella 

statistiken och förordning för klimatrapportering. 
 
Övrigt 
Anslagsramarna till respektive redovisningsområde ska förutom kärnverksamheten även fi-
nansiera vissa orts- och fakultetsrelaterade kostnader för bibliotek och LärandeResursCent-
rum (LRC), undervisningsservice, kostnader för hyror och investeringar i undervisningsloka-
ler samt studentdatorservice.  
 
Fakultetsnämnden ska, med stöd av anvisningar från ledningskansliet, genomföra en riskana-
lys inom sitt ansvarsområde senast 2012-11-01 som underlag för universitetets samlade riska-
nalys för 2012.  
 
Utbildning på grund och avancerad nivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 
• ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa, 
• inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till institutionerna, 
• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internation-

aliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med upp-
följningen av uppdragen under våren 2013, 

• utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013 till Gammelkroppa skogs-
skola. Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för 
denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till Lands-
bygddepartementet den 22 februari 2013, 
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• genomföra två skogliga basår med vardera minst 16 utbildningsplatser enligt villkor i 
SLU:s regleringsbrev för 2013. Fakultetsnämnden ska redovisa verksamheterna till led-
ningskansliet senast 2013-01-25. Redovisning ska bifogas SLU:s årsredovisning till 
Landsbygdsdepartementet den 22 februari 2013, 

• beakta av Högskoleverket eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av ut-
bildningar inom fakultetens ansvarsområde. 

 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2013: 
 
 2013 2012 
Kurser, hst 
Takbelopp, tkr 
   varav undervisningslokaler 
Regleringsbrev 
Skogliga basår, tkr14 
Gammelkroppa skogsskola14, tkr 

620 
48 896 
2 816 

 
3 997 
2 318 

620 
48 618 
2 800 

 
1 990 
2 296 

 
Överordnat är att finansiera prestationer i utbildningsprogrammen. Om fakultetsnämnden be-
dömer att finansiering saknas för utbudet av fristående kurser ges fakultetsnämnden i uppdrag 
att anpassa sitt utbud av fristående kurser till tillgängligt ekonomiskt utrymme genom att 
bland annat överväga att ge vissa kurser som uppdragsutbildning, ge vissa kurser endast 
vartannat år, ställa in vissa kurser med få studenter eller andra åtgärder som nämnden priorite-
rar. 
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskning 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  
• fördela minst 10 procent av anslagsramen till redovisningsområdet 2013 prestationsrelate-

rat till institutionerna enligt styrelsens fördelningsprinciper (sidan 14), 
• svara för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser/Forests 

and other Plants, 
• svara för verksamheten med fiskavel vid Kälarne enligt villkor angivet i SLU:s regle-

ringsbrev för 2013. Central finansiering utgår med 2 000 tkr. Fakulteten ska medfinansiera 
verksamheten med 1 000 tkr. S-fakulteten har ett övergripande ansvar för verksamheten 
och ges i uppdrag att samverka med NL- och VH-fakulteterna i uppbyggnaden av kompe-
tens inom vattenbruksområde, 

• beakta rektors beslut 2011-05-05 rörande forskning inom området Vattenbruk, 
• beakta rektors beslut 2011-10-03 rörande Infrastruktur för biovetenskap, 
• beakta rektors beslut 2011-11-14 rörande finansiering av forskningsprojektet SLU – i sek-

torns och vetenskapens tjänst, 
• beakta rektors beslut 2011-12-05 rörande modellering. 

 
 
Utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i utbildning på forskarnivå un-
der perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2013: 

                                                 
14 Beräknat belopp, exakt belopp redovisas i 2013 års regleringsbrev till SLU. 



 38 

 
 Uppdrag 2011-2014 Ersättning 2013, tkr 
Examina 100 11 525 

 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att fördela minst 5 procent av anslagsramen till redovis-
ningsområdet 2013 prestationsrelaterat enligt styrelsens fördelningsprinciper (se sidan 16). 
 
Institutsuppgifter 
På uppdrag av styrelsen redovisade fakultetsnämnden den 15 november 2009 en plan för an-
vändningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter samt förslag till hur dessa verksamheter 
kan följas upp. Fakultetsnämnden ska utifrån denna plan senast 2013-01-25 till rektor redo-
visa hur anvisade anslag till institutsuppgiften använts 2012 samt uppnådda resultat som un-
derlag för återrapportering i årsredovisningen för 2012. 
 
Fakultetsnämnden ges härutöver i uppdrag att inrätta tre samverkanstjänster. 
 
Fortlöpande miljöanalys 
Uppdrag inom redovisningsområdet ges i anslutning till styrelsens beslut om fördelning av 
anslag till fortlöpande miljöanalys för 2013 i november 2012. 
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Uppdrag till VH-fakulteten    Bilaga 1:6 
 
Övergripande uppdrag 
Ansvar för utbildningsprogram 
Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram: 
• Veterinärprogram, 
• Agronomprogram (inriktning husdjur), 
• Djursjukskötarprogram, 
• Hippologprogram inriktningarna (ridhäst, travhäst, islandshäst). 
 
Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat 
(kandidat-, magister- och masterprogram). 
 
Ansvar för ämnesområden inom forskning 
Fakultetens ansvar för forsknings- och ämnesområden utreds inom ramen för autonomiarbetet 
under 2012. I avvaktan på resultatet av detta arbete specificeras inte fakultetens ansvar för 
ämnesområden. 
 
Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys 
Fakulteten ansvarar för programmet: 
• Giftfri miljö. 
 
Uppdraget innebär bland annat ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela upp-
drag till institutioner (motsvarande). 
 
Övrigt 
Anslagsramarna till respektive redovisningsområde ska förutom kärnverksamheten även fi-
nansiera vissa orts- och fakultetsrelaterade kostnader för bibliotek och LärandeResursCent-
rum (LRC), undervisningsservice, kostnader för hyror och investeringar i undervisningsloka-
ler samt studentdatorservice.  
 
Fakultetsnämnden ska, med stöd av anvisningar från ledningskansliet, genomföra en riskana-
lys inom sitt ansvarsområde senast 2012-11-01 som underlag för universitetetssamlade riska-
nalys för 2012.  
 
Utbildning på grund och avancerad nivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 
• ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa, 
• inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till institutionerna, 
• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internation-

aliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med upp-
följningen av uppdragen under våren 2013, 

• till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 nybörjarplat-
ser per år utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013. Redovisning av 
verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till VH-fakulteten, som utövar tillsyn 
över utbildningen. Fakultetsnämnden ska lämna redovisningen till ledningskansliet senast 
2013-01-25. Tillsynsrapporten ska bifogas SLU:s årsredovisning till Landsbygdsdeparte-
mentet den 22 februari 2013, 

• beakta av Högskoleverket eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av ut-
bildningar inom fakultetens ansvarsområde. 
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Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2013: 
 
 2013 2012 
Kurser, hst 
Takbelopp, tkr15 
   varav undervisningslokaler 
Regleringsbrev 
Hippologprogrammet, hst 
Hippologprogram, tkr16 
Hovslagarutbildning16 

970 
149 332 

4 600 
 

78 
18 131 
3 534 

981 
132 339 

4 600 
 

78 
18 028 
3 514 

Tilläggsutb. utl. veterinärer, hst 13 13 
Tilläggsutb. utl. Veterinärer16, tkr 3 610 3 590 

 
Ingen antagning till senare del i veterinärprogrammet får göras inför höstterminen 2013. 
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskning 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  
• fördela minst 10 procent av anslagsramen till redovisningsområdet 2013 prestationsrelate-

rat till institutionerna enligt styrelsens fördelningsprinciper (sidan 14), 
• genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s re-

gleringsbrev för 2013, 
• utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU 50-3889/08), 
• beakta rektors beslut 2011-05-05 rörande forskning inom området Vattenbruk, 
• beakta rektors beslut 2011-10-03 rörande Infrastruktur för biovetenskap, 
• beakta rektors beslut 2011-11-14 rörande finansiering av forskningsprojektet SLU – i sek-

torns och vetenskapens tjänst, 
• beakta rektors beslut 2011-12-05 rörande modellering. 

 
 
Utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i utbildning på forskarnivå un-
der perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2013: 
 
 Uppdrag 2011-2014 Ersättning 2013, tkr 
Examina 104 11 986 

 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att fördela minst 5 procent av anslagsramen till redovis-
ningsområdet 2013 prestationsrelaterat enligt styrelsens fördelningsprinciper (se sidan 16). 
 
Institutsuppgifter 
På uppdrag av styrelsen redovisade fakultetsnämnden den 15 november 2009 en plan för an-
vändningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter samt förslag till hur dessa verksamheter 
kan följas upp. Fakultetsnämnden ska utifrån denna plan senast 2013-01-25 till rektor redo-
visa hur anvisade anslag till institutsuppgiften använts 2012 samt uppnådda resultat som un-
derlag för återrapportering i årsredovisningen för 2012. 
 
Fakultetsnämnden ges härutöver i uppdrag att inrätta fem samverkanstjänster. 
 

                                                 
15 Inklusive klinisk färdighetsträning, 17 mnkr. 
16 Beräknat belopp, exakta belopp redovisas i 2013 år regleringsbrev till SLU. 
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Fortlöpande miljöanalys 
Uppdrag inom redovisningsområdet ges i anslutning till styrelsens beslut om fördelning av 
anslag till fortlöpande miljöanalys för 2013 i november 2012. 
 



 42 

Uppdrag till rektor     Bilaga 1:7 
 
Rektors ges i uppdrag att  
• fördela anslag för utbildningsadministration inför 2013, 
• fördela anslag för stöd till studentkårerna enligt fastställd fördelningsmodell. 
• svara för att, med stöd av anvisningar från ledningskansliet, genomföra en riskanalys inom 

universitetsadministrationen och UDS senast 2012-11-01 som underlag för universitetets 
samlade riskanalys för 2012.  
 
 

Uppdrag till prorektor 
 
Prorektor ges i uppdrag att 
• fördela anslag för tidsbegränsade särskilda satsningar för utbildning på grund-, avancerad 

och forskarnivå. 
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Bilaga 1:8 
 
Beslutade åtgärder med anledning av anslagsneddragning inom utbildning 
på grund- och avancerad nivå 2012/2013 
 
I och med neddragningen av anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå 2012 ge-
nomfördes under hösten 2011 besparingsdiskussioner och kriterier för prioritering fastslogs. 
Anpassningen av verksamheten till en lägre kostnad skulle ske utifrån följande tre kriterier: 
• Kvalitet i utbildningen ska värnas framför kvantitet. Det innebär att delar av utbudet helt 

ställs in (”tårtbit”) i stället för mer generella neddragningar (”osthyvel”). Det medför att 
kursutbudet och studentantalet kommer att minska som en följd av neddragningen. 

• Utbildningsprogrammen värnas framför fristående kurser. Det gäller särskilt program 
som leder till yrkesexamina. 

• Studenternas val ska påverka prioriteringar. Program och kurser med högt sökandetryck 
och många programstudenter värnas framför andra program och kurser.  

 
Därutöver ska internationalisering och samarbete med andra lärosäten värnas så långt möjligt. 
Ett omfattande beredningsarbete genomfördes inom fakulteterna, som ledda fram till beslut 
om minskat utbud av utbildningsprogram, främst på avancerad nivå, och av kurser, främst fri-
stående kurser och kurser med få programstudenter. Förändrade planeringsförutsättningar och 
minskat kursutbud framgår av nedanstående tabell. 
 
Fakultet/ 
Motsv. 

Minskat takbelopp 2012 
(decemberbeslut jäm-

fört med junibeslut), tkr 

Minskat utbildningsupp-
drag 2012 (dec-beslut jäm-

fört med junibeslut), tkr 

Minskat kursutbud lå 
2012/13 (jämfört med 

tidigare plan), hp 
LTJ 4 713 tkr 70 hst 230 hp 
NL 6 166 tkr 95 hst 400 hp 
S 2 393 tkr 50 hst 130 hp 
VH 5 555 tkr 75 hst 80 hp 
Gemensamt 4 450 tkr   
Totalt 23 276 tkr 290 hst 840 hp 
 
Programutbudet förändras genom att ingen antagning görs till följande utbildningsprogram 
läsåret 2012/13 och 2013/14: 

- Biotechnology – Master’s programme (NL-fakulteten), 
- Ecology – Master’s programme (NL-fakulteten), 
- Environmental pollution and risk assessment – Master’s programme (NL-fakulteten), 
- Integrated water resource management – Master’s programme (NL-fakulteten), 
- Livsmedel – kandidatprogram (NL-fakulteten), 
- Livsmedelstillsyn – magisterprogram (NL-fakulteten), 
- Environmental monitoring and assessment – Master´s programme (S-fakulteten). 

 

Därutöver kommer antagning till följande program att erbjudas med förändrad studieplan 
(färre kursval) från och med läsåret 2013/14: 

- EnvEuro – European Master in Environmental Science (NL-fakulteten) 
- Plant biology – Master’s programme (NL-fakulteten) 

Beslut har också tagits om minskade resurser till gemensamma stödfunktioner, bland annat 
upphör Språkverkstaden, vissa bibliotek får minskad bemanning eller ändrat öppethållande, 
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Studentdatorservice (STUDDS) ges reducerade resurser, avsättningar till utvecklingsarbete 
har minskat eller tagits bort från både gemensam nivå och fakultetsnivå. 
 
För närvarande pågår ett arbete med att minska personal och lokaler inom utbildningen. Hur 
många övertalighetsanmälningar som blir följden av den pågående omställningen är ännu inte 
känt än. Fakulteterna påpekar att det är svårt att ”bromsa” utbildningen för de studenter som 
redan är i systemet. 
 
Omställningspott 
Omställning av utbildningsverksamheten till en lägre kostnad tar tid. Det beror bland annat på 
att utbudet inte kan förändras nämnvärt förrän höstterminen 2012 och på att personal-
minskningar inte ger ekonomisk effekt omedelbart, såvida det inte är fråga om avslut av tids-
begränsad personal eller pensionsavgångar. De förändringar som genomförs kommer därför 
att börja ge mer betydande besparingar för universitetet först från och med 2013.  Styrelsen 
beslutade i december 2011 i Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 
2012 (§ 106/11) att inrätta en omställningspott för att undvika att det uppstår ett alltför stort 
negativt kapital inom utbildningen. Potten finansierar omställningskostnader för övertalig per-
sonal och friställda undervisningslokaler. 
 
Omställningspotten finansierar omställningskostnader inom utbildning på grund- och avan-
cerad nivå. Institutioner och motsvarande avlastas därmed kostnader för övertalig personal 
och friställda undervisningslokaler. För att omfattas av omställningspotten ska ett ärende vara 
anmält senast den 31 december 2012. 
 
Finansiering av omställningspotten sker genom att universitetsadministrationen inte får an-
vända hela den intäkt som universitetspåslaget genererar (15 procent på lönekostnaden). 15 
mnkr av universitetspåslaget används till omställningspotten under 2012. Det är svårt att 
prognostisera omställningskostnadens storlek. Om behovet av omställningsmedel visar sig 
vara större än 15 mnkr, får en förnyad diskussion föras om eventuellt förstärkt finansiering. 
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      Bilaga 1:9 
 
LTJ-fakultetens användning av tilldelade anslag utifrån resultatet av KoN 
 
Rapport om KoN-medlens effekter på LTJ-fakultetens forskning avseende 2011 
De viktigaste satsningarna avsåg förstärkning till de starka forskargrupperna och till att ge 
stöd till förbättringar som kunde uppfattas realiserbara. Den apparatur som anskaffats, den re-
krytering som möjliggjorts och den forskning som hittills genomförts preciseras nedan under 
respektive område (institution). Vissa satsningar har av olika skäl blivit tidsmässigt fördröjda. 
 
Växtförädling och bioteknik 
Sten Stymnes forskargrupp fick rekryteringsstöd på 0.5 mkr. Den lilla förstärkningen av stats-
anslag har bidragit till ökad stabilitet. Forskargruppen har utvecklats vidare och lyckades med 
bedriften ”avslag på grund av medelsbrist” för föregående års KAW-utlysning. De förbereder 
ansökningar för kommande EU-projekt som ska avlösa ICON som klingar av under 2013. 
Ämnesområdet har utvecklats till ett av fakultetens starka forskningsområden.  
 
Växtskyddsbiologi 
2 x 1 miljon till Kemisk ekologi (medalj). 
'Medaljen' har hittills använts till att finansiera forskning kring sjukdomsvektorer, bland annat 
genom lönemedel till en post doc. Vidare har ett heterologt uttryckssystem, baserat på in-
sektsceller (utrustning finansierad av Crafoordska stiftelsen), etablerats för att undersöka 
funktionen av kemosensoriska receptorer hos insekter. Systemet har använts för att kartlägga 
funktionen av ett urval doft- och smakreceptorer hos malariamyggan, gulafebernmyggan samt 
husmyggan. Resultaten av dessa försök planeras att utgöra underlag till tre publikationer un-
der våren/hösten 2012. Resultaten har visat att små skillnader i proteinsekvensen kan bidra till 
förändringar i doftreceptorernas funktion (både specificitet och sensitivitet). Målet för den 
fortsatta forskningen är att förstå hur små förändringar i genstruktur leder till förändringar i 
funktionen hos receptorer, och på det sättet tillåter evolution av doftsinnet. Detta är en bety-
dande del av en ansökan som skickas in till KAW den 1 februari 2012. Från och med i år 
kommer ytterligare en post doc finansierad från KoN-medlajen att anställas. Personen kom-
mer att arbeta med att etablera tekniken optical imaging, vilken möjliggör visualisering av 
hjärnaktivitet i realtid, på Drosophila. Etableringen av tekniken kommer att få stor betydelse 
både för det pågående Linné-projektet ICE3 och för de två nya Formas-projekt med fokus på 
insekters interaktion med mikroorganismer som gruppen erhöll 2011. 
 
2 x 0,5 miljon till Integrerat växtskydd. 
Denna del finansierar en post doc inom integrerat växtskydd. Innehavaren av tjänsten, Belén 
Cotes från Spanien, arbetar inom projektet “Utilization of synergies between conservation and 
inoculation biological control through niche partitioning and selective biodiversity”. Rekryte-
ringen har inneburit en betydelsefull kompetensförstärkning inom gruppen samt till att öka 
den kritiska massan inom denna unga och snabbt växande forskargrupp. Belén Cotes är biträ-
dande handledare till en doktorand, vilket har bidragit till frågeställningarna inom projektet 
har utvidgats samt att interaktionerna med andra pågående projekt inom gruppen har ökat. 
Gruppens internationella kontaktytorna har också utökats och kommer att förstärkas framö-
ver.  
 
3,25 miljoner till Resistensbiologi (0,5 apparater, 2, 75 lönemedel forskare + BMA). 
Infrastruktur har byggts upp med bland annat: flourescenskamera, centrifuger, växtodlings-
skåp, -80 °C frys och flytande kväve-tank för långstidsförvaring av genetiskt material, samt 
qlucore-program för analys av stora datamängder. Denna investering tillsammans med KoN-
lönemedel samt externa anslag, har gjort att gruppen nu är över tio personer (en kritisk kassa) 



 46 

som kan jobba på ett effektivt och kreativt sätt för att bygga upp t ex bioinformatisk och pro-
teom-kompetens. I samarbete med område Växtförädling och bioteknik har en växttransform-
ationsfacilitet konstruerats som bland annat ska användas inom MistraBIOTECH-projektet. 
Exempel på artiklar som direkt har gynnat SLU-Alnarp-miljön är den nyligen accepete-
rade  ”Paranoid potatis” - ett samarbete med Växtförädling och bioteknik - samt ett manus 
kring inducerad resistens tillsammans med område Hortikultur. Den föreslagna PlantLink-
satsningen på bioinformatik ligger helt i linje med vad som har satsats från KoN pengarna och 
har potential att ytterligare lyfta flera olika projekt. 
 
Hortikultur 
Området fick 1 mkr för nyrekrytering av yngre forskare. Medlen fördelades till de två enheter 
inom Hortikultur som i KoN utvärderingen fick mycket goda omdömen. Delar av medlen har 
använts till att göra nya satsningar inom livsmedelsområdet bland annat genom arbete med 
metodutveckling. Ett visst stöd gavs till att hålla den fösta konferensen någonsin inom det re-
lativt nya ämnet Hortikulturell mikrobiologi. Konferensen blev mycket lyckad och viktiga 
framtida kontakter knöts. Under året kommer medel att användas för en gästforskare från 
USA som besöker området under tre månader.  En forskningsingenjör kommer att anställas på 
deltid under 2 år för att vidareutveckla områdets metoder inom molekylärbiologin. De nya bi-
dragen har varit viktiga för att bygga upp ny verksamhet. De har indirekt lett till att vår nyre-
kryterade forskarassistent kunna söka och få nya forskningsmedel.  
 
Agrosystem 
Område Agrosystem har anställt PhD Maria Ernfors som postdoc för de beviljade KoN medel 
(2 x 500 kkr). Maria ska förstärka områdets profil inom Odlingssystemforskning, som är ett 
av de prioriterade forskningsämnen i områdets strategi (2011-2015). Maria blev deltidsanställ 
från september 2011, så hon kunde avsluta sin postdoc på Irland och arbetar heltid från janu-
ari 2012. Det går ännu inte att se effekten av Marias anställning. 
 
Landskapsarkitektur 
Framtidssatsningen som omdöpts till Future Urban Sustainable Environments är placerad vid 
området. Satsningen har bidragit till konkreta samarbeten mellan SLUs båda landskapsarki-
tekturmiljöer och till en ökad fokusering på forskningens inriktning. Ett stöd till etablering av 
samarbetet med MacCauly Institute i Skottland gavs också. Denna institution har befunnit sig 
i omorganisation och först under hösten 2011 kunde samarbetet komma igång, främst inom 
landskapsanalys och modellering. 
 
Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 
Stödet till medicinsk verifiering av trädgårdsterapins effekter har använts till finansiering av 
en doktorand (läkare) som försvarade sin avhandling om naturens betydelse för återhämtning 
från stress i december 2011.  
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      Bilaga 1:10 
 
NL-fakultetens användning av tilldelade anslag utifrån resultatet av KoN 
 
Bakgrund 
SLU:s styrelse har åt respektive fakultetsnämnd gett uppdrag att årligen redovisa hur tillde-
lade medel för KoN-satsningar har använts. SLU: styrelse beslutade hösten 2009 om flera 
strategiska satsningar med planeringsförutsättningar fram till och med 2014. För NL-
fakulteten fördelade SLU:s styrelse respektive NL-fakulteten (Dnr 14-1645/09) enligt föl-
jande (belopp utan uppräkning, tabell 1):  
 
Tabell 1 Styrelsen NL-fak Styrelsen NL-fak 
Ändamål Belopp 2010  Belopp 

2010 
Belopp 

2011 
Belopp 2011 

 
1. Belöning till två forskargrupper 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
2. Starka miljöer 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 
3. Förstärkningsmiljöer 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
4. Vattenbruk 600 000 600 000 600 000 600 000 
5. Future Agriculture 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Summa: 20 100 000 20 100 000 20 100 000 20 100 000 

     Satsningar vid NL-fakulteten 
NL-fakulteten satsar under en femårsperiod med start 2010 efter följande spår: 

1. Belöning till två excellenta forskargrupper. Stöd i enlighet med styrelsens beslut har 
utgått under 2010 och 2011. Inget fortsatt, motsvarande stöd utgår efter 2011. 

2. Starka forskningsmiljöer. För stöd åt institutioner och enheter med mycket höga poäng 
i KoN-utvärderingen avsätter fakulteten  
 

A)  årligen 6 mkr för rekryterings- och karriärbidrag (med 50 procent finansiering) till 12 
tjänster (tabell 2) 
 

Tabell 2 
Institution Tjänst och inriktning Status 
Ekologi 
 

Forskare 
Ekosystemekologi 

Beslutad 

Mikrobiologi 
 

Forskare 
Gastrointestinal mikrobiologi 

Tillsatt 

Växtbiologi och skogsge-
netik 

Forskare 
Genetik 

Tillsatt 

Ekologi 
 

Forskare 
Insektsekologi 

Beslutad 

Mark och miljö 
 

Forskare 
Markvetenskap (jordbearbetning 
och hydroteknik) 

Beslutad 

Ekonomi 
 

Forskare 
Miljö- och naturresursekonomi 

Tillsatt 

Växtbiologi och skogsge-
netik 

Forskare 
Skoglig cellbiologi 

Tillsatt 

 
Ekologi Forskare Behandlas 
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 Teoretisk populationsekologi 
Skoglig mykologi och pa-
tologi 

Forskare 
Växtpatologi, svampinteraktioner 

Tillsatt 

Ekonomi 
 

Forskarassistent 
Agrarhistoria 

Tillsatt 

Energi och teknik 
 

Forskarassistent 
Matematisk statistik/statistik 

Tillsatt 

Stad och land 
 

Forskarassistent 
Miljökommunikation 

Behandlas 

 
B) Infrastruktur. Fakulteten avsätter 4 mkr per år för dyrbar teknisk utrustning i form av en 

fytotron (avancerad klimatkammare) och uppgradering av NMR-MS (utrustning för ke-
miska analyser). Utrustningen ska placeras på det nya BioCentrum på Ultuna och bedöms 
vara av stor vikt för pågående och planerad forskning inom den starka forskningsmiljön 
inom BioCentrum (tabell 3): 

 

Tabell 3 
Institution/Enhet Inventarie Status 
Intendentur BioCentrum - 
växtodlingsenheten 
 

Klimatkammare och odlingsrum Installerade 
Planerad driftsstart november 
resp. december 2011 

Kemi NMR-instrument (2 st) Upphandlad 
Installation januari - mars 
2012 

 
C) Integrering av starka forskningsmiljöer. Som stöd för ökad integrering av utomordentligt 

starka forskningsmiljöer inom NL-fakulteten (Växtskydd) och med S-fakulteten (Växtbi-
ologi) avsätter fakulteten årligen 2 mkr. Av dessa medel avsätts 0,5 mkr årligen till ett 
samarbete mellan Umeå Plant Science Center (UPSC) och NL-fakultetens institution för 
Växtbiologi och skogsgenetik. Anslagen delfinansierar en post-doktortjänst. Resterande 
belopp (1,5 mkr per år) avsätts för att ytterligare stärka området växtskydd inom ramen 
för ett nytt forskningsprogram om invasiva skadegöraren (tabell 4). 
 

Tabell 4 
Program växtskydd; tema invasiva arter 
Institution Tjänst och inriktning Status 
Växtproduktionsekologi 
 

Post-doktor 
Invasionsförmåga hos ogräs 
(Ambrosia) 

Behandlas 

Skoglig mykologi och pa-
tologi 

Forskarassistent 
Invasiva skogspatogener 

Tillsatt 

Växtbiologi och skogsge-
netik 
 

Post-doktor 
Molekylär växt-patogen interakt-
ion 

Tillsatt 

Ekologi 
 

Post-doktor 
Invasiva insekter 

Tillsatt 

1. Förstärkningsmiljöer. För att utveckla områden av strategisk betydelse för fakulteten, och 
där ökad integrering eller utveckling av verksamheten behövs anslår fakulteten årligen 
4,5 mkr i form av stöd för tjänster inom tre nya program (tabell 5a-c). 
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Tabell 5a 
Program mark-vatten-landskap-samhälle 
Institution Tjänst och inriktning Status 
Stad och land 
 

Forskarassistent 
Kommunikation, gemensamt lä-
rande och medborgarsamvrkan 

Behandlas 

Mark och miljö Forskarassistent 
Markhydrologiska processer i 
landskaps-skalan 

Behandlas 

Vatten och miljö Forskarassistent 
Akvatisk ekologi/ekotoxikologi 

Behandlas 

 
Tabell 5b 
Program växtodlingsområdet 
Institution Tjänst och inriktning Status 
Växtproduktionsekologi 
 

Forskarassistent 
Funktionell ekologi och modelle-
ring 

Behandlas 

Växtproduktionsekologi 
 

Doktorand 
Grödors näringseffektivitet 

Behandlas 

Växtbiologi och skogsge-
netik 
 

Post-doktor 
Molekylärgenetik 

Utlyses 2012 

Ekologi 
 

Post-doktor 
Ekosystemtjänster 

Utlyses 2012 

Tillkommer 2 st forskningsuppdrag på 2 institutioner 
 
Tabell 5c 
Program mark-växt interaktioner 
Institution Tjänst och inriktning Status 
Växtproduktionsekologi 
 

Forskarassistent 
Växtodlingssystem 

Behandlas 

Mikrobiologi 
 

Doktorand 
Mikrobiologi 

Tillsatt 

Tillkommer 4 st forskningsuppdrag på 3 institutioner 
 
Vattenbruk 
För området vattenbruk har 0,6 mkr per år avsatts till institutionen för Livsmedelsvetenskap. 
 
Future Agriculture 
Det strategiska forskningsprogrammet Future Agriculture har erhållit strategiska medel om 1 
mkr per år. Utöver detta satsar NL-fakulteten 3 mkr per år av egna medel på programmet. 
 
Konsekvensanalys 
Det är i dagsläget inte möjligt att fullt ut analysera effekterna och de strategiska konsekven-
serna av de satsningar som beslutats med anledning av KoN-utvärderingen. NL-fakulteten be-
dömer emellertid att de strategiska satsningar som görs i form av samordnade program redan 
nu får anses ha bidragit till en ökad integrering av starka forskningsmiljöer på fakulteten. In-
blandade forskargrupper upplever en ökad integrering av verksamheter genom förbättrad 
kommunikation mellan olika ämnen. Satsningarna innebär också en kanalisering av resurser 
till områden av stor strategisk betydelse för SLU och omgivande samhälle. Detta gäller tex 
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det nya programmet ”Växtskydd-invasiva arter”, vilket omfattar flera för samhället mycket 
aktuella och vetenskapligt utmanande, ekologiska frågeställningar. 
De rekryterings- och karriärbidrag inom starka forskningsmiljöer som beslutats har möjlig-
gjort för flera lovande, unga forskare att stanna kvar inom akademien. Detta är ett konkret re-
sultat. 
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      Bilaga 1:11 
 
S-fakultetens användning av tilldelade anslag utifrån resultatet av KoN 
 
Inom fakulteten för skogsvetenskap identifierades i samband med KoN-utvärderingen elva 
starka forskningsmiljöer, som fick 19 poäng eller mer. Miljöerna finns på de flesta av fakulte-
tens institutioner. 
 
De medel som här redovisas kommer från universitetets fördelning av KoN-medel till starka 
miljöer (9,5 mnkr) samt till förstärkningsområden (3 mnkr), men även från vissa universitets-
övergripande satsningar med anledning av KoN samt från universitetets uppdrag till fakulte-
terna att satsa på samverkan. 
 
Sammanfattning av fördelningar och satsningar gjorda med medel tilldelade utifrån KoN samt 
ur vissa andra medel 
− Tio karriärstöd om vardera 50 procent finansiering till unga forskare, (forskarassisten-

ter/post doc) (5 mnkr), 
− En forskarassistent 100 procent finansiering (1 mnkr), 
− Heureka, engångsinsats 2010 och 2011 (2x1,5 mnkr),  
− Tre doktorandanställningar inom tre fokusområden, samfinansiering med andra institut-

ionsmedel (1,5 mnkr), 
− Förstärkt grundfinansiering för 1-2 unga forskare (biostokastik) (0,5 mnkr), 
− Två nya anställningar på två försöksparker, samt stöd till två projekt (tillväxtparker och 

ICOS) (1,7 mnkr), 
− Två modelleringstjänster, 50 % finansiering (2x0,5 mnkr), 50 procent universitetsöver-

gripande medel, 
− Delfinansiering 50 procent av två samverkanslektorat (1 mnkr), 
− Delfinansiering 60 procent av senior forskare i vattenbruk (0,6 mnkr), 
− Stöd till vattenbruksrelaterad forskning (0,4 mnkr). 

Institutionen för vilt, fisk och miljö 
Institutionen har en stark forskningsmiljö inom vilt. Området tilldelas ett karriärstöd om 0,5 
mnkr per år i fem år till en ung forskare. Institutionen har också en stark verksamhet inom ad-
aptiv förvaltning och samverkan med det omgivande samhället vad gäller vilt- och fiskför-
valtning. För att ytterligare stärka sådan samverkan görs en satsning på ett lektorat inom vilt-
området (50 procent samverkan, 50 procent forskning). Fiskområdet har redan tilldelats en 
förstärkning via en separat satsning från universitetet då rektor beslutat om särskilda medel (3 
mnkr per år) till området som en fakultetsövergripande satsning (S-, NL- och VH-
fakulteterna).  
 
KoN identifierade att universitetet måste förstärka sin kompetens inom modelleringsområdet. 
Särskilt pekade man ut populationsmodellering. Med universitetsgemensamma medel samt 
medel från starka miljöer sker en satsning på populationsmodellering på VFM. Anställningen 
ska vara en resurs för hela SLU och bidra till integration och samverkan mellan universitetets 
olika delar 
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
½ samverkanslektorat 0,5 mnkr (från samverkan), tillsattes hösten 2011, heltidsanställning. 
En modelleringstjänst 1,0 mnkr (0,5 från modellering universitetsövergripande, 0,5 från 
starka miljöer), ett lektorat har tillsatts 2011-04-01. 
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Ett karriärstöd ung forskare vilt 0,5 mnkr (från starka miljöer), en forskarassistent har an-
ställts inom kompetensområdet skoglig zooekologi och biologisk mångfald från och med 
2011-05-01.  
Senior forskare vattenbruk 0,6 mnkr (från universitetets satsning på vattenbruk), stödet har 
tilldelats en senior forskare inom vattenbruksområdet från och med oktober 2010. 
Vattenbrukscentrum Norr driftsmedel 0,4 mnkr (från universitetets satsning på vatten-
bruk), medlen har avsatts för drift och skötsel av avelsprogram mot röding samt generellt stöd 
för bedrivande av vattenbruksrelaterad forskning i Kälarne. 

Institutionen för skogens ekologi och skötsel 
Institutionen har tre starka forskningsmiljöer. Dessa tilldelas vardera ett karriärstöd för unga 
forskare.  
 
Som en generell satsning på att öka SLUs samlade kompetens inom modelleringsområdet fö-
reslås inrättandet av en anställning som senior forskare inom området processbaserad model-
lering. Universitetsgemensamma medel tillskjuts denna satsning så att en anställning som 
processmodellerare på Skogens ekologi och skötsel kan utgöra heltid. En sådan anställning 
ska vara en resurs för hela SLU och bidra till integration och samverkan mellan universitetets 
olika delar.  
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
Tre karriärstöd till unga forskare 1,5 mnkr (från starka miljöer), Medlen har använts till  
- karriärstöd för fyra unga forskare, 15-20 % finansiering. 
- forskningsbidrag till tre speciellt förtjänta befordrade professorer, med 20 % av lönekostna-
den. 
- analysutrustning samt en studieresa för lärare och doktorander till forskningsinstitut och 
universitet i Tyskland, Schweiz och Frankrike,  
- drifts- och lönekostnader för doktorander i vegetationsekologi 
En modelleringstjänst 1,0 mnkr (0,5 från modellering universitetsövergripande, 0,5 från 
starka miljöer), en modelleringstjänst har tillsatts i juni 2011. 

Institutionen för skogens produkter 
Verksamheten inom området trävetenskap (Wood Science and Technology) på institutionen 
för Skogens produkter utgör en av fakultetens starka forskningsmiljöer. Idag är den samloka-
liserad med verksamheter av annan art, som skogspolitik och företagsekonomi. För att bibe-
hålla och stärka verksamheten satsas på karriärbidrag för unga forskare och doktorander. Som 
ett led i att öka integrationen mellan verksamheten i Umeå och Uppsala reserveras medel till 
två anställningar att placeras på vardera orten.  
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
Två karriärstöd unga forskare alternativt stöd till doktorander inom trävetenskap 1 
mnkr (från starka miljöer), medlen har använts till 
- delfinansiering av en docent under slutfasen av Funcfiber Centre of Excellence (Formas) 
och även fortsättningsvis, 
- tidsbegränsad finansiering av en doktorand inom samma program efter avslutad doktorsex-
amen i februari 2011, 
- anställning av en post doc i trävetenskap från Kyoto University, Japan, 
- serviceavtal för dyr utrustning som köpts in med anslag från FORMAS och Wallenberg. 
 
För närvarande diskuteras anställning av en doktorand i trävetenskap. För detta krävs samfi-
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nansiering från pågående FORMAS-projekt. 
 
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi samt enheten för biotek-
nologi och kemi 
Dessa två institutioner har ett betydande deltagande i lärosätesansökan Bio4Energy, gemen-
samt med Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Båda institutionerna har starka 
forskningsmiljöer. För att ytterligare stärka forskningen som initierats inom området bioe-
nergi och biomaterial tillskjuter fakulteten medel. Medlen ska under programperioden för 
Bio4Energy användas som medfinansiering från SLU. Därefter disponeras de av respektive 
institution. 
 
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi har tilldelats medel för 
 
En forskarassistent/post doc 1 mnkr (från starka miljöer). 
Den ursprungliga planen var att rekrytera en forskarassistent men då autonomireformen har 
orsakat osäkerhet gällande karriärtjänster så har planerna ändrats. Under första perioden har 
en nydisputerad doktorand fått förlängd anställning för att avsluta ett projekt med inriktning 
mot att undersöka om man kan mäta proteiner och metaboliter i sorterade växtceller. Detta är 
ett unikt och mycket svårt projekt men KoN-medlen har gjort det möjligt att utveckla metodi-
ken.  
 
För åren 2012-2013 är planen att använda medlen 
- dels för att stödja proteomikplattformen så att metodutveckling och service inom denna krä-
vande plattform säkerställs även fortsättningsvis. Stödet sker genom en forskningsingenjörs-
tjänst på halvtid;  
- dels för att anställa en post doc inom metabolomik som ska utveckla funktionell ämnes-
metabolomik. Samarbett sker med en nyligen rekryterad forskare inom metabolomik, anställd 
vid Umeå universitet men knuten till Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. An-
ställningen kommer att påbörjas 2012-02-01. 
 
Enheten för biomassateknologi och kemi har tilldelats medel för 
 
Ett karriärstöd ung forskare 0,5 mnkr (från starka miljöer). 
En forskarassistent har anställts från och med 2011-01-01. Anställningen har utökats till heltid genom 
samfinansiering med medel från projektet Bio4Energy. 

Institutionen för skoglig resurshushållning 
Institutionen är fakultetens största, och verksamheten innehåller såväl starka som svaga 
forskningsmiljöer. Institutionens fokusområden inom forskning bör vara fjärranalys, invente-
ring och skoglig planering och möjliga synergier mellan dessa områden. Institutionen har 
även ett förvaltningsansvar för Heureka. Skogliga landsbygdsstudier och skogteknologi ingår 
också i institutionens verksamhet, men utreds separat. 
 
En analys där behov och potential inom institutionens fokusområden pågår. Vissa behov av 
engångskaraktär finns för att kvalitetsdeklarera Heureka, att åtgärda fel som upptäcks under 
första driftsåret samt att förbättra dokumentationen. 
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
Heureka, engångsinsats 2010 och 2011, 2x1,5 mnkr (från förstärkningsmiljöer). 
Medlen har använts för att rätta felaktigheter i programmet för att få till ett körklart system in-
för förvaltningsfasen. Viss del av medlen har använts för en utredning/ bedömning av pro-
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grammets användbarhet. 
 
Ett karriärstöd ung forskare till fjärranalys 0,5 mnkr (från starka miljöer), medlen har i 
första hand använts för delfinansiering av en forskare inom satsningen på digital fotogramme-
tri. 
1,5 mnkr i resursram för satsning på fokusområdena (från förstärkningsmiljöer). 
Sammanlagt har tre doktorander rekryterats för satsning på fokusområdena. 
En doktorand har 2011-02-01 anställts inom området skoglig inventering. 
En doktorand har 2011-04-01 anställts inom området fjärranalys. 
En doktorand har 2012-01-09 anställts inom området skoglig planering. 
 
Institutionen för skogsekonomi 
Verksamheten vid nybildade CERE (Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå) 
består till största delen av forskare från SLU. Verksamheten utgör en av fakultetens starka 
forskningsmiljöer. För att bibehålla och stärka verksamheten satsas på ett karriärbidrag för 
unga forskare. 
 
Biostokastikums nya och utvecklade uppdrag är klart, rektorsbeslut föreligger. Den del av Bi-
ostokastikum som ligger under institutionen för skogsekonomi utgjorde en av fakultetens 
starka miljöer och föreslås tilldelas 0,5 mnkr som övriga starka miljöer.  
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
Ett karriärstöd ung forskare 0,5 mnkr inom naturresursekonomi (från starka miljöer) 
En post doc inom området naturresursekonomi har anställts 2011-08-01. 
Förstärkning av grundfinansieringen för 1-2 unga forskare inom området biostokastik 
0,5 mnkr (från starka miljöer), medlen har använts som delfinansiering av en redan tidigare 
anställd gästforskare. 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 
Verksamheten i Alnarp har alltid haft en omfattande samverkan med det omgivande sam-
hället. För att ytterligare stärka denna samverkan vill fakultetsnämnden satsa på ett lektorat 
inom området skogsbruk och klimatpåverkan. Institutionen har också stark forskning inom 
skogsskötsel med en tydlig empirisk koppling. För att stärka och bibehålla den tillskjuter fa-
kulteten medel.  
 
Institutionen har tilldelats medel för 
 
½ samverkanslektorat 0,5 mnkr (från samverkan), en lektor för samverkan anställdes hös-
ten 2011, heltid. 
Ett karriärstöd ung forskare 0,5 mnkr (från starka miljöer), medlen har under 2010 an-
vänts för delfinansiering av en post doc och en forskarassistent. Under 2011 har medlen an-
vänts för delfinansiering av en post doc, två forskare och en professor.  

Enheten för skoglig fältforskning 
Enheten representerar huvuddelen av fakultetens fältforskningsinfrastruktur. Under 2009 har 
två nya försöksparker inrättats med speciellt fokus på intensivare skogsbruk. Båda dessa om-
råden ingår också som en del i en europeisk satsning på kolbalansmätningar (ICOS). För att 
bemanna och drifta de nya parkerna avsätts 1,7 mnkr. 
 
Enheten har tilldelats medel för 
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Två nya anställningar 1,7 mnkr (från starka miljöer) 
Två personer har nyanställts, en i Vindeln och en i Asa. Båda finansieras till hälften av KoN-
medel. Utöver dessa har medel avsatts för arbete i två projekt - dels planering och samordning 
av tillväxtparkerna i Asa och Strömsjöliden, dels ICOS (Integrated Carbon Observation Sy-
stem).  

Under utredning 
För skogsteknologi reserveras 1,5 mnkr för en kommande satsning.  
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      Bilaga 1:12 
 
VH-fakultetens användning av tilldelade anslag utifrån resultatet av KoN 

 
1. Belöning excellenta forskargrupper.  

En belöning omfattande 1 000 tkr har utgått till en excellent forskargrupp under 2010 
och 2011. 

2. Starka forskningsmiljöer och förstärkningsområden.  
8 500 tkr under 2010 och 2011 enligt tabell 1. 

 
Tabell 1 Starka forskningsmiljöer och förstärkningsområden 

Institution Tjänst och inriktning Kategori 
Husdjursgenetik Doktorand 

Molekylär genetik 
Stark 

Husdjursgenetik Doktorand 
Kvantitativ genetik 

Stark 

Anatomi, fysiologi och bio-
kemi 

Doktorand 
Medicinsk biokemi 

Stark 

Biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap 

Doktorand 
Ekotoxikologi 

Stark 

Biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap 

Doktorand 
Parasitologi 

Stark 

Kliniska vetenskaper Forskarassistent 
Reproduktion 

Stark 

Husdjurens miljö och hälsa Doktorand 
Husdjurshygien 

Stark 

Husdjurens utfodring och 
vård 

Forskarassistent 
Enkelmagade djur, nutrit-

ion 

Förstärkning 

Kliniska vetenskaper Forskarassistent 
Stordjurskirurgi 

Förstärkning 

Husdjurens miljö och hälsa Forskarassistent 
Produktionssystem 

Förstärkning 

Husdjurens utfodring och 
vård 

Forskarassistent 
Renskötsel 

Förstärkning 

 
3. Bildanalys.  

400 tkr KoN-medel och 200 tkr fakultetsmedel till doktorand vid Institutionen för 
anatomi, fysiologi och biokemi. 

4. Future Agricultre.  
Det strategiska forskningsprogrammet Future Agriculture (administreras av NL-
fakulteten) har erhållit 1 000 tkr per år av KoN-medel. Utöver detta satsar VH-
fakulteten 320 tkr per år till lönekostnader för VH:s deltagande i styrgruppen. 

5. Future Animal Health and Welfare. 
Det strategiska forskningsprogrammet Future Animal Health and Welfare har erhållit 
1 000 tkr per år av KoN-medel. Utöver detta satsar fakulteten medel (2 800 tkr) för 4 
doktorander knutna till programmet. Fakulteten har under 2011 rekryterat de doktoran-
derna. 

6. Vattenbruk. 
Av den femåriga satsningen på sammanlagt 15 000 tkr av KoN-medel som går till vatten-
bruksområdet så anslår VH-fakulteten 600 tkr per år till lön för företrädaren vid VH-
fakulteten. 
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7. Modellering.  
Av sammanlagt 3 000 tkr av KoN-medel till modelleringstjänster så erhåller VH-
fakulteten 428 tkr vilka används till lönekostnader för en modelleringstjänst. 
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