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Kompletterande verksamhetsplan och 
anslagsfördelning för 2013 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 i enlig-
het med bilaga 1, 
 
att uppdra till rektor, att vid behov, fördela reserverade anslag för strategiska sats-
ningar, 
 
att uppdra till rektor att slutligt fördela anslag respektive medel från landsbygds-
programmet och Naturvårdsverket för fortlöpande miljöanalys inom av styrelsen 
fastställda ramar till respektive fakultetsnämnd, 
 
att ge fakultetsnämnderna uppdrag i enlighet med bilagorna 1:2 – 1:5. 
 
Redogörelse för ärendet  

Styrelsen fastställde i juni 2012 en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning 
för 2013. Beslutet utgick från de planeringsförutsättningar SLU fick i 2012 års bud-
getproposition. 
 
Sedan beslutet fattades i juni har budgetpropositionen 2013 och forsknings- och inno-
vationspropositionen 2013 - 2016 presenterats. Innehållet i budgetpropositionen på-
verkar den preliminärt fastställda anslagsfördelning för 2013, varför styrelsen behöver 
fatta ett kompletterande beslut. Härutöver har rektor fattat vissa beslut som också på-
verkar anslagsfördelningen för 2013. SLU har även tagit del av ett förslag till innehåll 
i 2013 års regleringsbrev som beaktats i den kompletterande verksamhetsplanen och 
anslagsfördelningen. 
 
I junibeslutet reserverades vissa frigjorda anslag, bland annat fakulteternas strategiska 
satsningar. Härutöver reserverades drygt 140 mnkr till redovisningsområdet fortlö-
pande miljöanalys för senare fördelning. I den kompletterande verksamhetsplanen och 
anslagsfördelningen för 2013 fördelas delar av dessa reserverade anslag. Resterande 
delar föreslås fördelas av rektor. 
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 STYRANDE DOKUMENT 

     Bilaga 1 

Sakområde Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag   

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- 
och styrdokument  
Beslutsfattare: Styrelsen 
Avdelning/kansli: Ledningskansliet 
Handläggare: Marianne Fredriksson 

Beslutsdatum: 2012-12-18 
Träder i kraft: 2013-01-01 
Giltighetstid: 2013-12-31 
Bör uppdateras före: - 

Ev. dokument som upphävs: - 

Bilaga till: styrelsens beslut 2012-12-18 om Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 
SLU 2013. 

Kompletterande verksamhetsplan och 
anslagsfördelning för 2013 

I juni 2012 fördelade styrelsen 1 637 958 tkr för budgetåret 2013 till fakultets-
nämnder och speciella ändamål baserat på planeringsförutsättningarna i budgetpro-
positionen för 2012. Nedan redovisas delvis ändrade planeringsförutsättningar som 
gör att anslagsfördelningen för 2013 måste kompletteras. Länk till styrelsens beslut 
i juni 2012: 
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/verksamhetsplaneri
ng/verksamhetsplan-anslagsfordelning2013.pdf 

Styrelsen beslutade i juni att centralt på universitetet reservera dels 2 039 tkr av 
frigjorda tidsbegränsade satsningar för ändamål inom utbildning på grund- och 
avancerad nivå respektive 21 682 tkr av frigjorda tidsbegränsade satsningar inom 
forskning och utbildning på forskarnivå, dels 38 570 tkr av frigjorda fyraåriga stra-
tegiska satsningar vid fakulteterna som löper ut 2012. Härutöver reserverade styrel-
sen 140 440 tkr för senare fördelning till fortlöpande miljöanalys. 

Ändrade planeringsförutsättningar 
Sedan styrelsen beslutade om preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning 
för 2013 har budgetpropositionen för 2013 och Forsknings- och innovationspropo-
sitionen för 2013 – 2016 presenterats. Härutöver har styrelsen fattat ett inriktnings-
beslut för finansiering av ökade lokalkostnader och rektor har fattat några beslut 
som får konsekvenser för anslagsfördelningen 2013. SLU har även tagit del av ett 
förslag till innehåll i 2013 års regleringsbrev som beaktats i den kompletterande 
verksamhetsplanen och anslagsfördelningen. 

Budgetpropositionen 
Budgetpropositionen för 2013 presenterades den 20 september 2012. För SLU:s del 
innebär innehållet, i förhållande till tidigare kända planeringsförutsättningar, en 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-anslagsfordelning2013.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/verksamhetsplanering/verksamhetsplan-anslagsfordelning2013.pdf
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minskning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå på drygt 3 000 
tkr på grund av utfallet i regeringens prestationsmodell. Utfallet blev för SLU:s del 
negativt, trots att SLU medgivits att definiera ytterligare 80 mnkr av forskningsan-
slaget som institutsuppgifter, huvudsakligen infrastruktur inom VH-fakultetens 
verksamhetsområde. Om SLU inte medgivits denna ökning av institutsuppgifterna 
hade anslagsminskningen blivit avsevärt större. Minskningen beror huvudsakligen 
på att avgiftsintäkter från och med 2013 inte ingår i fördelningen från regeringen. 
SLU har en hög andel avgiftsintäkter och drabbas därför negativt av denna föränd-
ring. 

SLU tilldelas en pris- och löneomräkning på endast 0,53 procent, en sänkning uti-
från planeringsförutsättningarna med 0,04 procent. Sänkningen innebär knappt 600 
tkr i minskad anslagstilldelningen till SLU i förhållande till styrelsens juni-beslut. 

Sammantaget innebär ovanstående en minskning av anslaget till SLU 2013 på 
knappt 3 600 tkr utifrån planeringsförutsättningarna i juni. Minskningen tas i sin 
helhet inom redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå inom 
posterna struktur och samhällssamverkan respektive prestationstilldelning till fa-
kulteterna. 

Forsknings- och innovationspropositionen 
Forsknings- och innovationspropositionen för 2013 – 2016 presenterades den 11 
oktober 2012. Sammanlagt innehåller propositionen en satsning uppgående till 4 
miljarder kronor på såväl ökade basanslag till universitet och högskolor som sats-
ningar på olika ämnesområden via bland annat forskningsråd och Vinnova. Inne-
hållet i forskningspropositionen påverkar inte anslagsfördelningen för 2013. 

Styrelsens inriktningsbeslut för finansiering av ökade lokalkostnader 
Styrelsen fattade den 26 september 2012 ett inriktningsbeslut om finansiering av 
ökade lokalkostnader. Inriktningsbeslutet påverkar inte fördelningen av anslag för 
2013. 

Konsekvenserna av ändrade planeringsförutsättningar redovisas i det följande. 

Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Styrelsens fördelning till redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad 
nivå från juni 2012 påverkas inte av de ändrade planeringsförutsättningarna ovan. 
Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslags-
ramen på 455 654 tkr till redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad 
nivå visas i bilaga 1:1. Av bilagan framgår också förändringar i förhållande till 
tilldelningen 2012 och 2011. 

Ofördelade och reserverade anslag i juni-beslutet inom redovisningsområdet, 2 039 
tkr, reserveras tills vidare för att bland annat finansiera åtgärder med anledning av 
utbildningsutredningen. 
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Forskning och utbildning på forskarnivå 

Fördelning av reserverade anslag 
I styrelsen preliminära beslut om verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 
reserverades vissa anslag inom redovisningsområdet, framförallt anslag för tidigare 
satsningar som upphör i och med utgången av 2012. Dessa anslag uppgår inför 
2013 till sammanlagt 21 682 tkr varav de största posterna är excellensbidrag (6 667 
tkr), medfinansiering (1 720 tkr) och återläggning av en neddragning av anslaget i 
höständringsbudgeten 2011 som belastade anslagsfördelningen för 2012 (4 500 
tkr). I det reserverade anslaget ingår även 5 040 tkr som inte fördelades ut under 
2012. 

Sedan 2001 har fakultetsnämnderna tilldelats fyraåriga anslag för strategiska sats-
ningar. Vid utgången av 2012 upphör den tredje perioden av sådana satsningar och 
sammanlagt 38 570 tkr frigörs.  

Sammanlagt finns 60 252 tkr reserverade för strategiska satsningar och andra än-
damål. Dessa disponeras enligt uppgifter i tabell 1. 

Tabell 1: Disposition av reserverade anslag 2013, tkr. 

Ändamål Tilldelning  

Gemensamma frigjorda anslag 
Strategiska områden 
- Bioinformatik 
- Växtbiologi och skogsgenetik 
- Plant Link 
- Samverkansinsatser m.m. 
- Uppdrag i SLU:s förordning 

Medfinansiering 
Lokaler 
Övrigt 
 
Reserveras för senare fördelning 

Fyraåriga strategiska satsningar 
- Forskarskolor 
- Satsning på yngre forskare 
- Plattformen Future Agriculture (NL) 
- Plattformen Future Forests (S) 
- Future Urban Sustaianble Environments 
samt Hortikuturell mikrobiologi (LTJ) 
- Strategisk satsning (VH) 

Reserveras för senare fördelning 

 
 

2 000 
2 800 
1 000 
1 668 
1 200 

710 
1 186 
1 950 

 
9 168 

 
9 000 
5 000 
6 000 
6 000 

 
3 000 
4 000 

 
5 570 

Totalt 60 252 
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Gemensamma frigjorda anslag 
 
Strategiska områden 
Rektor har fattat tre beslut om strategiska satsningar (Bioinformatik, Plant Link-
samarbete samt ett särskilt stöd till institutionen för växtbiologi och skogsgenetik 
på grund av flyktrisk av några mycket framstående forskare) på sammanlagt 5 800 
tkr. Stödet till institutionen för växtbiologi och skogsgenetik anvisas institutionen 
direkt. Övriga strategiska satsningar anvisas fakultetsnämnderna, se bilagorna 1:2 – 
1:5. 

För att ytterligare stärka samverkansinsatserna avsätts 1 668 tkr. 

SLU har i förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SFS 1993:221, 1 kap. 2 §) 
följande uppdrag: ”Lantbruksuniversitetet ska identifiera och analysera risker för att 
nya vetenskapliga rön och tekniker används i antagonistiska syften mot jordbruks- 
och livsmedelsproduktionen”. Regeringen har inte anvisat några medel för att ge-
nomföra uppdraget, varför 1 200 tkr anvisas för ändamålet. Anslaget anvisas fakul-
tetsnämnden vid NL-fakulteten. 

Medfinansiering 
Den största avsättningen i medfinansieringspotten avser en medfinansiering på 390 
tkr för ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallenberg – Epigenetic regulat-
ion. Övriga poster avser UppsalaBio och medverkan i Stenhammarsdagen. 

Lokaler 
Avsättningen till udda lokaler ökar med 886 tkr dels för avskrivningskostnader för 
en projektor i aulan, dels för bland annat restaurangen i logen i Ultuna (som rubri-
ceras som en udda lokal). Härutöver avsätts 300 tkr för den andel av skötseln av 
Kunskapsträdgården som ska finansieras av SLU gemensamt. 

Övrigt 
Den sammanlagda kostnaden för miljödatastöd, GIS-stöd, uppgår till cirka 2 500 
tkr. Kostnaden har hittills i sin helhet finansierats inom redovisningsområdet fort-
löpande miljöanalys. Eftersom även övriga redovisningsområden använder stödet 
delas finansieringen mellan redovisningsområdena forskning och utbildning på 
forskarnivå respektive fortlöpande miljöanalys (se även sidan 10). 

SLU har av regeringen fått ett uppdrag rörande Kontaktpunkt för vetenskapligt stöd 
beträffande skydd av djur vid avlivning. Inga anslag har dock anvisats för uppdra-
get. Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) har äskat medel från VH-
fakulteten för att utföra uppdraget men fakulteten bedömer inte att det finns någon 
möjlighet att bidra ekonomiskt. För att säkerställa att uppdraget utförs anvisas fa-
kultetsnämnden vid VH-fakulteten 700 tkr som bidrag för att utföra uppdraget. 

Reserveras för senare fördelning 
Sammanlagt 12 514 tkr av reserverade anslag för strategiska satsningar på 21 682 
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har ovan fördelats och 9 168 tkr återstår. Dessa anslag reserveras för att till exem-
pel användas för ytterligare strategiska satsningar, genomförandet av organisations- 
och utbildningsutredningarna, delfinansiering av universitetsdjursjukhusets till-
kommande ökade lokalkostnader, med mera. Rektor ges i uppdrag att, vid behov, 
fördela reserverade anslag. 

Fyraåriga strategiska satsningar 

Ledningsrådet diskuterade i maj 2012 vilka områden i SLU:s strategi 2013 – 2016 
Framtida utmaningar som är prioriterade att satsa på. Fakulteterna var eniga om att 
forskarskolor och en satsning på yngre forskare ska prioriteras. Härutöver har fa-
kulteterna under hösten 2012 prioriterat en fortsatt satsning på Future-plattformar 
samt en strategisk satsning vid VH-fakulteten. 

Forskarskolor 
Alla fakulteter ska ha aktiva forskarskolor som ger alla forskarstuderande möjlighet 
att delta. Målet är att forskarskolorna ska producera utbildningsaktiviteter i form av 
kurser, seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök etc. Minst 25 procent 
av antalet utbildningsaktiviteter i respektive fakultets forskarskolor ska vara ut-
förda i samverkan med andra intressenter och partners utanför SLU. Vidare ska 
minst 25 procent av antalet utbildningsaktiviteter i respektive fakultets forskarsko-
lor vara utförda som samarrangemang med andra SLU-forskarskolor. 

Tilldelning och uppdrag till fakultetsnämnderna för forskarskolor framgår av bila-
gorna 1:2 – 1:5. Rådet för utbildning på forskarnivå avser att göra en uppföljning 
av forskarskolorna efter två år. 

Strategisk satsning på yngre forskare 
Bidragens syfte är att ge lovande forskare bättre möjligheter att meritera sig och 
bygga upp en självständig forskningsverksamhet. En strategisk satsning på stöd till 
framstående yngre forskare införs under 2013 – 2014. Satsningarna får inlednings-
vis en omfattning på 5 000 tkr per år och föreslås utökas från och med 2015 till 
cirka 15 000 tkr. Fördelningsprinciperna för att fördela stöd till yngre forskare från 
och med 2015 utarbetas senare. 

Under 2013 – 2014 fördelas anslaget i form av ”kvalitetsbidrag” på 1 000 tkr årlig-
en under två år till de fem högst rankade interna kandidaterna i fjolårets nomine-
ringsprocess till Wallenberg Academy Fellows (tre kandidater vid NL-fakulteten, 
en kandidat vid vardera S- och VH-fakulteterna). Avsättningen är central och anvi-
sas direkt till respektive kandidat. 

Futureplattformar med mera 
I SLU:s strategi för 2013-2016 framhävs Futureplattformarna som viktiga redskap 
för att stödja forskning kring komplexa problem som kräver helhetssyn och nya, 
vetenskapliga angreppssätt. 
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SLU hanterar redan många av de areella sektorernas forskningsfrågor. Samspelet 
mellan ämnen och organisatoriska enheter behöver dock utvecklas för att på ett 
bättre sätt möta framtidens efterfrågan på kunskap för att utveckla en hållbar natur-
resursanvändning. Ökad mång- och tvärvetenskap är också en global trend i forsk-
ningen kring en effektiv och uthållig produktion av biobaserade råvaror och för-
valtning av naturresurser. 

Målet med plattformarna Future Agriculture och Future Forest är att etablera infra-
strukturer i form av syntes- och analysplattformar som utvecklar och kommunice-
rar ämnesövergripande forskning om det framtida, hållbara nyttjandet av naturre-
surser inom jord- och skogsbrukssektorn. En långsiktig ambition är att plattformar-
na integreras och utvecklas till en gemensam plattform med ett sektorsövergripande 
perspektiv, ett ”Future Land Use”.  

Plattformarna Future Agriculture och Future Forest tilldelas en årlig finansiering 
med 6 000 tkr vardera under fyraårsperioden 2013 - 2016. Båda plattformarna har 
prövats under den gångna fyraårsperioden och har då etablerat en tydlig och delvis 
externfinansierad verksamhet i linje med SLU:s strategi. I utvärderingar har sats-
ningarna befunnits vara nyskapande och lovande. De dockar i nuläget in mot två 
Mistra-program - Mistra Biotech respektive Future Forests - och har därför även 
under den kommande fyraårsperioden en offensiv och tvärvetenskaplig verksam-
het. Det är dock av stor strategisk betydelse att dessa plattformar etableras som mer 
permanenta infrastrukturer i framtidens SLU. LTJ- och VH-fakulteterna förutsätts 
medverka i arbeten inom ramen för de två plattformarna. 

Fakultetsnämnden vid LTJ-fakulteten anvisas sammanlagt 3 000 tkr Futureplatt-
formen Future Urban Sustainable Environments (FUSE) samt en satsning på mi-
krobiell hortikultur under fyraårsperioden 2013 - 2016. Forskningsplattformen 
FUSE har en potential att bidra till flera delområden i SLU:s strategi 2013 – 2016, 
däribland ekosystem, miljö och klimat, urbana miljöer och landskapsarkitektur, 
målkonflikter kring naturresurserna samt kretslopp mellan stad och land. Erfaren-
hetsutbyte med Future Forest och Future Agriculture, särskilt samordning av frågor 
om markanvändning, är viktiga möjligheter för SLU:s positionering inom forsk-
ning och utbildning inom samhällsutvecklingen, även internationellt. 

Forskargruppen för hortikulturell mikrobiologi har framgångsrikt utvecklat sin 
verksamhet under senare år. Ett omfattande internationellt nätverk har etablerats. 
Gruppens forskning är inriktad på frågor kring hur bakterier (humana patogener) 
koloniserar blad och hur dessa funktioner kan påverkas och begränsas. Forskningen 
har stor betydelse för att minimera risker för spridning av EHEC, Salmonella och 
andra humana patogener i hortikulturella produktionssystem. Det finns därigenom 
också en anknytning till annan forskning vid SLU som syftar till minskad spridning 
av antibiotikaresistenta bakterier i vår omgivning. Genom att utöka antalet medar-
betare i forskargruppen kommer en unik resurs att skapas för forskning kring hur 
överföring av humana patogener via livsmedel, som direktkonsumeras, kan begrän-
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sas och därmed riskerna för sjukdomsutbrott som har samband med den här typen 
av kontaminering av viktiga livsmedel. 

Strategisk satsning vid VH-fakulteten 
Fakultetsnämnden vid VH-fakulteten anvisas 4 000 tkr för en strategisk satsning 
inom fakulteten, företrädesvis vid Nationellt centrum för lantbrukets djur i Lövsta. 

Reserveras för senare fördelning 
Sammanlagt 33 000 tkr av reserverade anslag för strategiska satsningar på 38 570 
har ovan fördelats och 5 570 tkr. Dessa anslag reserveras tillsvidare. Rektor ges i 
uppdrag att fördela dessa reserverade anslag till fakultetsnämnderna efter dialog 
mellan rektor och de nya fakultetsledningarna. 

Struktur och samhällssamverkan 
Anslag för struktur och samhällssamverkan inom redovisningsområdet forskning 
och utbildning på forskarnivå fördelas proportionellt till fakultetsnämnderna i relat-
ion till forskningsanslagets storlek. I juni-beslutet tilldelades fakultetsnämnderna 
sammanlagt 562 188 tkr för struktur och samhällssamverkan. På grund av en lägre 
tilldelning av pris- och löneomräkning och ett sämre utfall i regeringens prestat-
ionsmodell tilldelas fakultetsnämnderna sammanlagt drygt 3 100 tkr mindre för 
struktur och samhällssamverkan för att finansiera anslagsbortfallet.  

Anslag utifrån prestationer 
Tio procent av forskningsanslaget till fakultetsnämnderna fördelas prestationsrela-
terat utifrån vetenskaplig publicering och förmågan att erhålla externa bidrag. Fem 
procent av forskningsanslaget används för prestationer i utbildning på forskarnivå. 
I juni-beslutet tilldelades fakultetsnämnderna sammanlagt 156 280 tkr för dessa två 
prestationsmodeller. På grund av en lägre tilldelning av pris- och löneomräkning 
och ett sämre utfall i regeringens prestationsmodell tilldelas fakulteterna samman-
lagt cirka 500 tkr mindre i prestationstilldelning för att finansiera anslagsbortfallet. 

Avsikten var att presentera en ny förenklad och mer transparant modell för prestat-
ionstilldelning av forskningsanslag till fakultetsnämnderna för styrelsen vid decem-
bersammanträdet. Utvecklingen av SLU:s nya publikationsdatabas har dock förse-
nats varför det i dagsläget inte är möjligt att erhålla tillförlitliga publikationsuppgif-
ter som underlag för att fördela anslag. I 2013 års fördelning används därför samma 
publiceringsuppgifter som användes i 2012 års fördelning (ett medelvärde för peri-
oden 2007 – 2010). Uppgifterna om externa bidrag har dock uppdaterats och inne-
håller data för perioden 2008 – 2011. Uppdateringen av uppgifter om externa bidrag 
medför en smärre omfördelning av forskningsanslag från NL- och VH-fakulteterna 
till LTJ- och S-fakulteterna. 

Sammanfattning 
Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslags-
ramen på 1 038 276 tkr till redovisningsområdet forskning och utbildning på fors-
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karnivå visas i bilaga 1:1. Av bilagan framgår också förändringar dels i förhållande 
till styrelsens beslut i juni 2012, dels i förhållande till tilldelningen 2012 och 2011. 

Uppdrag till fakultetsnämnderna inom redovisningsområdet forskning och utbild-
ning på forskarnivå ges i bilagorna 1:2 – 1:5. 

Fortlöpande miljöanalys 

Styrelsen reserverade i juni anslag om 140 440 tkr för fortlöpande miljöanalys. 
Vidare tilldelas SLU under åren 2012 - 2013, som kompensation för uteblivna an-
slag genom Energi- och klimatpropositionen, totalt 48 000 tkr genom landsbygds-
programmets tekniska stöd, medel som omfattas av EU-lagstiftning. Av dessa för-
delade SLU 26 500 tkr för 2012, vilket innebär att för 2013 återstår 21 500 tkr att 
fördela. Att ta emot medlen från landsbygdsprogrammet har visat sig vara förhål-
landevis komplicerat och involverar förutom Jordbruksverket även uppdrag till 
SLU från Naturvårdsverket. Detaljer om detta utelämnas här. Medlen bereds paral-
lellt med anslaget men administreras i särskild ordning. 

Respektive fakultetsnämnds sammanlagda disponibla medel för fortlöpande miljö-
analys från anslag respektive medel från landsbygdsdepartementet beslutas av sty-
relsen och framgår av bilaga 1:1. Då det återstår detaljer kring hur anslag och me-
del från landsbygdsprogrammet fördelas på olika projekt uppdrar styrelsen till rek-
tor att slutligt fördela tilldelning till fortlöpande miljöanalys från dessa två finansie-
ringskällor per fakultetsnämnd. 

Kriterier för prioritering  
Under beredningsprocessen har rådet för fortlöpande miljöanalys utgått från av 
rådet tidigare fastställda kriterier för fördelning mellan miljöanalysprogram samt 
de av styrelsen i juni 2011 fastslagna principerna för eventuella neddragningar av 
SLU:s fortlöpande miljöanalys. Särskild vikt har lagts vid att identifiera de verk-
samheter som styrs av formella åtaganden, det vill säga om verksamheten omfattas 
av regleringsbrev, lagar och förordningar eller överenskommelser. Då mängden 
balanserat kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys är mycket 
stort, utgående balans 2011 var drygt 56 mnkr, ska delar av detta kapital finansiera 
verksamheten inom fortlöpande miljöanalys 2013. Uppdraget att använda balanse-
rat kapital fördelas på fakultetsnämnderna i proportion till deras respektive del av 
utgående balanserat kapital inom fortlöpande miljöanalys 2011 (fakulteter och 
institutioner, för NL-fakulteten dock exklusive kapitalet vid ArtDatabanken då 
detta är knutet till regleringsbrevet). 

Fördelning till fakultetsnämnderna 
I bilaga 1:1 redovisas fördelningen av medel till fortlöpande miljöanalys. Medlen 
består av två delar: anslag och medel från landsbygdsprogrammet. Fakultetsnämn-
derna anvisas medel genom anslag och landsbygdsprogram men förväntas också ta 
balanserat kapital i anspråk för att nå upp till samma ekonomiska ram som 2012. 
Fakultetsnämnden vid NL-fakulteten anvisas en högre tilldelning 2013 jämfört med 
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2012. Det beror på att anslaget till institutionen för akvatiska resurser om 4 021 tkr, 
inklusive pris- och löneomräkning, anvisas till fakulteten 2013. År 2012 fördelades 
det under rubriken gemensamma ändamål/senare fördelning. Dessutom anvisas 
fakultetsnämnden vid NL-fakulteten anslag för koordinator och biträdande koordi-
nator för miljöanalysprogrammet Kust och hav liksom en biträdande koordinator 
vid Sjöar och vattendrag, en ökad tilldelning för koordinatorer med 410 tkr. 

Medel för gemensamma ändamål/senare fördelning 
För 2013 avsätts sammanlagt 10 887 tkr för gemensamma ändamål eller till ända-
mål som fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. Generellt 
gäller att kostnaderna har setts över och att kapital i möjligaste mån utnyttjas. I 
tabell 2 redovisas sådana avsättningar för 2013. 

Tabell 2: Gemensamma ändamål/senare fördelning för 2013 och 2012, tkr. 

Ändamål 2013 2012 

Rektors strategiska medel m.m. 2 466 1 244 

Medfinansiering MOTH och Life Watch 500 1 000 

Basresurs fortlöpande miljöanalys 3 963 4 249 

Institutionen för akvatiska resurser 0 4 000 

Projekt och resestöd/internationalisering 90 300 

Universitetsgemensamma lokaler 3 868 3 846 

Totalt 10 887 14 639 

 
Rektors strategiska medel m.m. 
I posten ryms 566 tkr för senare fördelning av rektor och 1 900 tkr för senare för-
delning av rektor efter beredning i rådet för fortlöpande miljöanalys. Medlen som 
beslutas av rektor avser ett syntesprojekt med inriktning mot övergödning samt ny 
verksamhet inom en ram om 1 500 tkr, som SLU öppnat för i samband med dis-
kussion med Naturvårdsverket om stöd för att kunna ta emot medlen från lands-
bygdsprogrammets tekniska stöd under 2013. 

Medfinansiering MOTH och LifeWatch 
Rektor har beslutat om medfinansiering av de två projekten MOTH och Life Watch 
på sammanlagt 1 000 tkr till och med 2013. Vid justering av organisationen för 
stöd till datahantering inom SLU:s fortlöpande miljöanalys avvecklades noden 
inom dataplattformsorganisationen vid ArtDatabanken. Det kapital vid ArtData-
banken som uppstod i samband med avvecklingen, 500 tkr, används för att täcka 
delar av det centrala medfinansieringskravet 2013. 



Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 
 

10(18) 
 

Basresurser till fortlöpande miljöanalys 
Basresursen ska täcka kostnader för miljödatastöd, GIS-stöd, del av kostnaden för 
kommunikationsstöd, sammanträdeskostnader för rådet för fortlöpande miljöanalys 
samt viss administration av medlen från landsbygdsprogrammet. Kostnaden för det 
så kallade GIS-stödet, som riktas till såväl fortlöpande miljöanalys som forskning 
och utbildning på forskarnivå respektive utbildning på grund- och avancerad nivå, 
finansierades under 2012 inom ramen för administrationens budget. Kostnaden 
2013 delas lika mellan forskning och utbildnings på forskarnivå respektive fortlö-
pande miljöanalys. En viss neddragning görs av driftbudgeten för alla stödverk-
samheter och kapital används för att delvis täcka kostnader 2013.  

Institutionen för akvatiska resurser 
Av statsanslaget till institutionen för akvatiska resurser om 6 032 tkr fördelas 4 021 
tkr till fortlöpande miljöanalys och 2 011 tkr till forskning och utbildning på fors-
karnivå. Medlen fördelas från och med 2013 till fakultetsnämnden vid NL-
fakulteten. 

Projekt och resestöd/internationalisering 
SLU har reducerat sitt ekonomiska bidrag för finansiering av tillgängliggörande av 
satellitdata, Saccess. Detta innebär att det belopp som avsattes 2012 även täcker 
kostnaden för 2013. Avsatt belopp 2013 avser kostnader för att bevaka SLU:s in-
tressen av utveckling inom internationell och nationell fjärranalyssamordning. 

Intresset för det resestöd som 2010 - 2012 avsatts för att uppmuntra miljöanalyti-
ker/forskare att aktivt bidra till den internationella utvecklingen inom miljöanalys-
området, har minskat. Någon avsättning till resestöd görs därför inte 2013. 

Universitetsgemensamma lokaler 
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 3 868 tkr belastar redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys. 

Sammanfattning 
Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslags-
ramen på 140 440 tkr och medel från landsbygdsprogrammet på 21 500 tkr till 
redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys visas i bilaga 1:1. Härutöver förvän-
tas fakultetsnämnderna använda balanserat kapital, sammanlagt 5 000 tkr, för att nå 
upp till samma ekonomiska ram som 2012. Av bilagan framgår också förändringar 
i förhållande till tilldelningen 2012 och 2011. 

Uppdrag till fakultetsnämnderna inom redovisningsområdet fortlöpande miljöana-
lys ges i bilagorna 1:2 – 1:5. 
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Anslagsfördelning för 2013 (beslut 2012-12-18) Bilaga 1:1

Redovisningsområde LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak För speciella Avgår Totalt
1) ändamål 2), 3)

Utbildning på grund- och avancerad nivå 75 477 101 358 55 222 174 598 53 499 -4 500 455 654
2013, beslut juni 2012 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 116 899 382 227 191 849 196 471 150 830 0 1 038 276
2013, beslut juni 2012 111 104 373 330 183 406 190 701 183 325 0 1 041 866
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 1 503 104 090 41 412 4 048 10 887 -21 500 140 440
2013, beslut juni 2012 0 0 0 0 140 440 0 140 440
2012 1 560 103 580 42 170 4 310 14 639 -26 500 139 759
2011 2 260 111 011 45 630 7 799 14 455 181 155

Summa 193 879 587 676 288 482 375 117 215 217 -26 000 1 634 370
2013, beslut juni 2012 186 581 474 688 238 617 365 308 377 264 -4 500 1 637 958
2012 192 996 590 662 285 022 360 877 229 212 -26 500 1 632 269
2011 188 867 590 026 294 392 366 993 213 135 1 653 413
1) Ökningen inom VH-fakulteten i 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.
2) Anslagsminskning i budgetpropositionen 2013 på grund av införande av studieavgifter för studerande bosatta utanför EU/EES.
3) Slutlig fördelning mellan anslag, medel från landsbygdsprogrammet och medel från Naturvårdsverket inom respektive fakultetsnämnd görs  av rektor. Fakulteterna 
förväntas bidra till finansieringen genom att ianspråkta balanserat kapital, sammanlagt 5 000 tkr, inom redovisningsområdet enligt uppdrag i bilagorna 1:2-1:5, för att 
uppnå samma ekonomiska ram som 2012.
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Kompletterande uppdrag till fakultetsnämnderna 

I styrelsens junibeslut 2012 gavs fakultetsnämnder uppdrag för 2013. Nedan redo-
visas kompletterande uppdrag för 2013 utifrån kompletteringar i anslagsfördel-
ningen inom redovisningsområdena forskning och utbildning på forskarnivå re-
spektive fortlöpande miljöanalys. 

Uppdrag till fakultetsnämnden vid LTJ-fakulteten 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• beakta rektors beslut 2012-10-08 rörande fortsatt stöd för Plant Link-
samarbetet. För ändamålet anvisas fakultetsnämnden 1 000 tkr, 

• beakta rektors beslut 2012-10-08 rörande Bioinformatik. För ändamålet 
anvisas fakultetsnämnden 900 tkr, 

• svara för att utveckla och driva verksamhet rörande Future Urban 
Sustainable Environments respektive Hortikulturell mikrobiologi. För än-
damålet anvisas fakultetsnämnden 3 000 tkr. 

• bedriva forskarskolor och för ändamålet anvisas fakultetsnämnden 1 100 
tkr. I uppdraget ingår att 
- besluta vilka forskarskolor som ska finansieras med anvisade medel, 
- utse koordinatorer/(studierektorer) och en styrgrupp, där koordinator 

och representanter för de forskarstuderande ingår, alternativt en koor-
dinatorsgrupp plus en referensgrupp för varje forskarskola, 

- godkänna en verksamhetsplan inkluderande tids- och budgetplanering 
för varje forskarskolas utbildningsaktiviteter. Planeringen ska redovisa 
detaljerat program och budget för det första året, medan det för år två 
till fyra ska finnas ett översiktligt program för kurser och andra aktivi-
teter samt en översiktlig budget, 

- årligen följa upp respektive forskarskolas måluppfyllelse och utbild-
ningsaktiviteternas kvalitet. Forskarskolorna ska rapportera följande 
till fakultetsnämnden: 
o genomförda utbildningsaktiviteter och deras respektive deltagar-

antal, 
o sammanställda deltagarutvärderingar baserat på aktivitetens syfte 

och lärandemål, 
o andel av totala utbildningsaktiviteter som utförts i samverkan 

med andra intressenter respektive andra SLU-forskarskolor. 

Fortlöpande miljöanalys 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• ansvara för programmet Bebyggd miljö vilket omfattar bland annat ansvar 
för koordinator, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institutioner 
(motsvarande), 

• använda balanserat kapital om minst 57 tkr för att nå upptill samma eko-
nomiska ram som 2012. 
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Eftersom ett miljöanalysprogram normalt omfattar projekt vid flera fakulteter ger 
programansvarig fakultet uppdrag även till institutioner vid andra fakulteter; detta 
ska ske i samråd med berörda fakultetsledningar. Uppdragen till institutioner (mot-
svarande) bör preciseras så att de omfattar (i) programtillhörighet, (ii) uppdragsbe-
skrivning, (iii) ekonomisk ram, (iv) lämplig intern och extern samverkan, (v) tids-
ram, inklusive avrapporteringstidpunkter, samt (vi) uppföljningsbara effektmål. 
Fakultetsnämnden förväntas också inom ramen för Bebyggd miljö i möjligaste mån 
prioritera syntesorienterad miljöanalys enligt det ansvar som anges för de natur-
typsinriktade programmen i rektors beslut 2010-04-19, om förändrad programin-
delning inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. 
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Uppdrag till fakultetsnämnden vid NL-fakulteten 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• ansvara för uppdrag enligt SLU:s förordning (SFS 1993:221) 1 kap. 2 §. 
För ändamålet anvisas fakultetsnämnden 1 200 tkr, 

• utveckla och bedriva plattformen Future Agriculture. För ändamålet anvi-
sas fakultetsnämnden 6 000 tkr. Arbetet ska i tillämpliga delar bedrivas 
tillsammans med andra fakulteter, 

• bedriva forskarskolor och för ändamålet anvisas fakultetsnämnden 3 800 
tkr. I uppdraget ingår att 
- besluta vilka forskarskolor som ska finansieras med anvisade medel, 
- utse koordinatorer/(studierektorer) och en styrgrupp, där koordinator 

och representanter för de forskarstuderande ingår, alternativt en koor-
dinatorsgrupp plus en referensgrupp för varje forskarskola, 

- godkänna en verksamhetsplan inkluderande tids- och budgetplanering 
för varje forskarskolas utbildningsaktiviteter. Planeringen ska redovisa 
detaljerat program och budget för det första året, medan det för år två 
till fyra ska finnas ett översiktligt program för kurser och andra aktivi-
teter samt en översiktlig budget, 

- årligen följa upp respektive forskarskolas måluppfyllelse och utbild-
ningsaktiviteternas kvalitet. Forskarskolorna ska rapportera följande 
till fakultetsnämnden: 
o genomförda utbildningsaktiviteter och deras respektive deltagar-

antal, 
o sammanställda deltagarutvärderingar baserat på aktivitetens syfte 

och lärandemål, 
o andel av totala utbildningsaktiviteter som utförts i samverkan 

med andra intressenter respektive andra SLU-forskarskolor. 

Fortlöpande miljöanalys 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• ansvara för programmen Jordbrukslandskap, Sjöar och vattendrag, Kust 
och hav, Övergödning, Försurning och Biologisk mångfald, vilket omfattar 
bland annat ansvar för koordinatorer, avnämargrupper samt att fördela 
uppdrag till institutioner (motsvarande), 

• svara för Markinventeringen inom Riksinventeringen av skog (RIS) enligt 
förordning för klimatrapportering, 

• svara för ArtDatabanken enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013.  
• svara för Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), 
• svara för myndighetsstöd vid institutionen för vatten och miljö, 
• svara för VattenNAV vid institutionen för mark och miljö, 
• använda balanserat kapital om minst 3 923 tkr för att nå upptill samma 

ekonomiska ram som 2012. 
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Eftersom ett miljöanalysprogram normalt omfattar projekt vid flera fakulteter ger 
programansvarig fakultet uppdrag även till institutioner vid andra fakulteter; detta 
ska ske i samråd med berörda fakultetsledningar. Uppdragen till institutioner (mot-
svarande) bör preciseras så att de omfattar (i) programtillhörighet, (ii) uppdragsbe-
skrivning, (iii) ekonomisk ram, (iv) lämplig intern och extern samverkan, (v) tids-
ram, inklusive. avrapporteringstidpunkter, samt (vi) uppföljningsbara effektmål. 
Fakultetsnämnden förväntas också inom ramen för Jordbrukslandskap respektive 
Sjöar och vattendrag och Kust och hav, i möjligaste mån prioritera syntesorienterad 
miljöanalys enligt det ansvar som anges för de naturtypsinriktade programmen i 
rektors beslut 2010-04-19, om förändrad programindelning inom SLU:s fortlö-
pande miljöanalys. 
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Uppdrag till fakultetsnämnden vid S-fakulteten 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• beakta rektors beslut 2012-10-08 rörande bioinformatik. För ändamålet an-
visas fakultetsnämnden 900 tkr, 

• utveckla och bedriva plattformen Future Forests. För ändamålet anvisas fa-
kultetsnämnden 6 000 tkr. Arbetet ska i tillämpliga delar bedrivas tillsam-
mans med andra fakulteter, 

• bedriva forskarskolor och för ändamålet anvisas fakultetsnämnden 2 100 
tkr. I uppdraget ingår att 
- besluta vilka forskarskolor som ska finansieras med anvisade medel, 
- utse koordinatorer/(studierektorer) och en styrgrupp, där koordinator 

och representanter för de forskarstuderande ingår, alternativt en koor-
dinatorsgrupp plus en referensgrupp för varje forskarskola, 

- godkänna en verksamhetsplan inkluderande tids- och budgetplanering 
för varje forskarskolas utbildningsaktiviteter. Planeringen ska redovisa 
detaljerat program och budget för det första året, medan det för år två 
till fyra ska finnas ett översiktligt program för kurser och andra aktivi-
teter samt en översiktlig budget, 

- årligen följa upp respektive forskarskolas måluppfyllelse och utbild-
ningsaktiviteternas kvalitet. Forskarskolorna ska rapportera följande 
till fakultetsnämnden: 
o genomförda utbildningsaktiviteter och deras respektive deltagar-

antal, 
o sammanställda deltagarutvärderingar baserat på aktivitetens syfte 

och lärandemål, 
o andel av totala utbildningsaktiviteter som utförts i samverkan 

med andra intressenter respektive andra SLU-forskarskolor. 

Fortlöpande miljöanalys 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 

• ansvara för programmen Skog och Klimat, vilket omfattar bland annat an-
svar för koordinatorer, avnämargrupper samt att fördela uppdrag till in-
stitutioner (motsvarande), 

• svara för Riksskogstaxeringen inom Riksinventeringen av skog (RIS), som 
en del av den officiella statistiken och förordning för klimatrapportering, 

• använda balanserat kapital om minst 758 tkr för att nå upptill samma eko-
nomiska ram som 2012. 

Eftersom ett miljöanalysprogram normalt omfattar projekt vid flera fakulteter ger 
programansvarig fakultet uppdrag även till institutioner vid andra fakulteter; detta 
ska ske i samråd med berörda fakultetsledningar. Uppdragen till institutioner (mot-
svarande) bör preciseras så att de omfattar (i) programtillhörighet, (ii) uppdragsbe-
skrivning, (iii) ekonomisk ram, (iv) lämplig intern och extern samverkan, (v) tids-
ram, inklusive. avrapporteringstidpunkter, samt (vi) uppföljningsbara effektmål. 
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Fakultetsnämnden förväntas också inom ramen för Skog i möjligaste mån prioritera 
syntesorienterad miljöanalys enligt det ansvar som anges för de naturtypsinriktade 
programmen i rektors beslut 2010-04-19, om förändrad programindelning inom 
SLU:s fortlöpande miljöanalys. 
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Uppdrag till fakultetsnämnden vid VH-fakulteten 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att: 

• beakta rektors beslut 2012-10-08 rörande bioinformatik. För ändamålet an-
visa fakultetsnämnden 200 tkr, 

• svara för regeringsuppdraget 2012-03-29 (L2012/848) rörande Kontakt-
punkt för vetenskapligt stöd beträffande skydd av djur vid avlivning. För 
ändamålet anvisas fakultetsnämnden 700 tkr, 

• bedriva forskarskolor och för ändamålet anvisas fakultetsnämnden 2 000 
tkr. I uppdraget ingår att 
- besluta vilka forskarskolor som ska finansieras med anvisade medel, 
- utse koordinatorer/(studierektorer) och en styrgrupp, där koordinator 

och representanter för de forskarstuderande ingår, alternativt en koor-
dinatorsgrupp plus en referensgrupp för varje forskarskola, 

- godkänna en verksamhetsplan inkluderande tids- och budgetplanering 
för varje forskarskolas utbildningsaktiviteter. Planeringen ska redovisa 
detaljerat program och budget för det första året, medan det för år två 
till fyra ska finnas ett översiktligt program för kurser och andra aktivi-
teter samt en översiktlig budget, 

- årligen följa upp respektive forskarskolas måluppfyllelse och utbild-
ningsaktiviteternas kvalitet. Forskarskolorna ska rapportera följande 
till fakultetsnämnden: 
o genomförda utbildningsaktiviteter och deras respektive deltagar-

antal, 
o sammanställda deltagarutvärderingar baserat på aktivitetens syfte 

och lärandemål, 
o andel av totala utbildningsaktiviteter som utförts i samverkan 

med andra intressenter respektive andra SLU-forskarskolor. 

Fortlöpande miljöanalys 
Fakultetsnämnden ges i uppdrag att 

• ansvara för programmet Giftfri miljö, vilket omfattar bland annat ansvar 
för koordinatorer, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institutioner 
(motsvarande), 

• använda balanserat kapital om minst 262 tkr för att nå upptill samma eko-
nomiska ram som 2012. 

Eftersom ett miljöanalysprogram normalt omfattar projekt vid flera fakulteter ger 
programansvarig fakultet uppdrag även till institutioner vid andra fakulteter; detta 
ska ske i samråd med berörda fakultetsledningar. Uppdragen till institutioner (mot-
svarande) bör preciseras så att de omfattar (i) programtillhörighet, (ii) uppdragsbe-
skrivning, (iii) ekonomisk ram, (iv) lämplig intern och extern samverkan, (v) tids-
ram, inklusive. avrapporteringstidpunkter, samt (vi) uppföljningsbara effektmål.  
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Den kompletterande verksamhetsplanen och anslagsfördelningen för 2013 (bilaga 1) 
har utarbetats av ledningskansliet och har presenterats och diskuterats i ledningsrådet, 
rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, rådet för fortlöpande miljöanalys 
samt i den administrativa chefsgruppen. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen för 
ledningskansliet Marianne Fredriksson. I beredningen av ärendet har enhetschef Da-
niel Gillberg medverkat.  
 
 
 
 
Ingrid Petersson 
 
   Marianne Fredriksson 
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