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Budget för SLU 2014 

Processen 
SLU:s budget är uppbyggd underifrån där samtliga institutioner har inlämnat en 
budget med tillhörande budgetkommentar i ett universitetsgemensamt system. 
 

• Institutionerna har fört en dialog med respektive fakultet om innehållet i 
budgeten. Budgetarna för de fakultetsgemensamma institutionerna har 
diskuterats och godkänts av båda berörda fakulteter. 

• Fakulteterna har i sin tur fört budgetdialoger med universitetet.  
• Fakulteternas och institutionernas budgetar utgör underlag till SLU:s budget 

för år 2014.  
• Då arbetet med Framtidens SLU och efterföljande omfördelningar av 

statsanslaget under 2013 medförde att delar av planeringsprocessen sköts 
framåt i tiden har fakulteterna och institutionerna denna gång genomfört 
budgetarbetet under första kvartalet av innevarande år. Budgetprocessen för 
budget 2015 kommer återgå till att som brukligt genomföras under hösten. 

• Stödverksamheterna vid SLU påverkades inte av omfördelningar av 
statsanslag utan genomförde budgetarbetet under sista kvartalet 2013 i vanlig 
ordning. 

Budgetinstruktionen 
I styrelsens budgetinstruktion till rektor och fakulteter poängteras att universitetet 
inte kan fortsätta förbruka kapital de kommande åren utan att ha en plan för att nå 
ekonomisk balans. En institution som lämnar en budget för år 2014 med ett kapital 
under -3 procent av omsättningen ska utöver budgeten avlämna en treårig 
handlingsplan till dekanus, med kopia till rektor. Handlingsplanen, som ska 
godkännas av dekanus, omfattar perioden 2014-2016 och ska beskriva vilka 
beloppssatta åtgärder som institutionen planerar att genomföra under 2014 för att 
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inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det 
fastslagna intervallet. Efter genomförd budgetprocess konstateras att det finns åtta 
sådana institutioner fördelade på samtliga fakulteter. 

Budgeterat resultat 
SLU:s budget för år 2014 visar ett resultat på 8 mnkr. Det utgående kapitalet planeras 
till 273 mnkr, vilket motsvarar 8 procent av den budgeterade omsättningen mätt i 
intäkter. Bedömningen är att institutionerna och fakulteterna har strävat efter att följa 
styrelsens budgetinstruktion och har planerat och budgeterat för att långsiktigt nå en 
ekonomisk balans i grundutbildningen och att använda kapitalet i forskningen på ett 
strategiskt sätt.  

Budget per redovisningsområde 
SLU:s kapital finns inom redovisningsområdena forskning och fortlöpande 
miljöanalys. Fakulteterna budgeterar för att använda delar av dessa kapital under 
2014.  
 
Tabell 1. Budgeterat resultat och kapital per redovisningsområde (mnkr) 

 
 
Grundutbildningens andel av resultatet är negativt och summerar till -21 mnkr. 
Fakulteterna budgeterar totalt sett för en grundutbildning med ett resultat på -7 mnkr, 
vilket är samma resultat som universitetsdjursjukhuset budgeterar. Centralt 
budgeteras med negativt resultat på -9 mnkr, vilket främst beror på tillkommande 
hyreskostnader av engångskaraktär för friställda lokaler i samband med 
campusutvecklingen på Ultuna. 
 
Centralt på SLU Gemensamt planeras för ett totalt överskott på 19 mnkr. Överskottet 
beror till stor del på resultateffekten av den planerade försäljningen av fastigheten 
Ultuna 2:1, som i tabell 1 ovan budgeterats i kolumnen Stöd. 

IB Kapital -74 296 38 3 264

Budget 2014 GU FO FM Stöd Summa
LTV -2 -2 0 0 -5

NJ -5 15 -2 -4 5

S -1 -9 -3 4 -8

VH 1 5 1 -1 6

UDS -7 0 0 0 -7

FFV&LBD 0 1 0 0 1

Bibl 0 0 0 0 0

Uadm 1 0 0 -5 -4

Gem -9 -20 -3 51 19

Resultat -21 -9 -7 45 8

UB Kapital -94 288 31 48 273
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Budget per fakultet 
Budgetprocessen under det första kvartalet har varit det första tillfället där 
summeringar av de nya fakulteterna med fakultetsgemensamma institutioner (FGI) 
gjorts. På grund av tekniska begränsningar i systemen har fakulteterna först 
summerat sina ”gamla” institutioner exklusive de avdelningar som avlämnas till 
annan fakultet. Dessa avdelningars budgetar visas i tabell 2 nedan i kolumnen 
”tillkommande FGI-budget”  
  
Tabell 2. Budgeterat resultat och kapital per fakultet (mnkr) 

 
 
 
LTV-fakulteten budgeterar med ett resultat på -5 mnkr, vilket ger ett utgående 
kapital på 33 mnkr som motsvarar 8 procent av omsättningen.  
 
Ett underskott inom grundutbildningen på -2 mnkr budgeteras och prognosen för de 
kommande åren är små överskott som innebär att grundutbildningskapitalet kommer 
ligga runt +/- 0. 
 
Tre institutioner kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i och med 
budget 2014 och ska därför i enlighet med budgetinstruktionen upprätta 
åtgärdsplaner för att visa hur ekonomin planeras komma i balans. Dessa är 
institutionen för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, den 
fakultetsgemensamma institutionen Biosystem och teknologi samt Movium. 
 
NJ-fakulteten budgeterar med ett resultat på 5 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 176 mnkr som motsvarar 15 procent av omsättningen.  
Det balanserade underskottet inom grundutbildningen ökar med -4,6 mnkr till -14,5 
mnkr. En institution, norrländsk jordbruksvetenskap, kommer ha ett utgående kapital 
som är lägre än -3 procent i och med budget 2014 och ska i enlighet med 
budgetinstruktionen upprätta en åtgärdsplan. Problematiskt för NJ-fakulteten är att 
inte mindre än sju institutioner budgeterar med stora negativa kapital i 
grundutbildningen.  

 

Ingående kapital (IB) 2014 Budget 2014 Utgående kapital 2014
Gamla fakulteten FGI Summa Gamla Tillkommande Summa Summa Kapital i %

IB 2014* IB 2014 IB 2014 fakulteten** FGI-budget resultat UB 2014 av omsättn.

LTV 31 7 38 -7 2 -5 33 8%

NJ 140 31 171 5 0 5 176 15%
S 51 5 57 -10 1 -8 48 7%

VH 4 -1 3 7 -1 6 9 1%

Summa 226 42 268 -4 2 -2 266

* Kapita l  ingående ba lans  (IB) 2014 exkl FGI-delar
** Summerad budget för den gamla  fakul teten exkl avlämnad FGI-verksamhet
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S-fakulteten budgeterar med ett resultat på -8 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 48 mnkr som motsvarar 7 procent av omsättningen.  
Även S-fakulteten räknar med ett underskott inom grundutbildningen, -648 tkr, vilket 
ger ett utgående kapital på -3 mnkr, men räknar med att reducera detta underskott 
under 2015. 
 
Det under 2013 uppkomna underskottet inom stödverksamheten kommer enligt 
budgeten återställas under 2014. 
 
Två institutioner kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i och 
med budget 2014 och ska därför i enlighet med budgetinstruktionen upprätta 
åtgärdsplaner. Dessa är institutionen för skogsekonomi och institutionen för skogens 
produkter. 
 
VH-fakulteten budgeterar med ett resultat på 6 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 9 mnkr som motsvarar 1 procent av omsättningen. 
 
Under 2014 budgeterar fakulteten med att fortsätta amortera delar av det 
ackumulerade underskottet inom grundutbildningen och räknar med ett positivt 
resultat på 1,4 mnkr. 
 
VH-fakulteten har budgeterat med en hyresreduktion på 10 mnkr avseende 
forskningsanläggningen i Lövsta. Några formella beslut är ännu inte fattade, men en 
diskussion mellan universitetsledningen och fakulteten pågår kring hanteringen av 
denna fråga. 
 
Två institutioner kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i och 
med budget 2014 och ska i enlighet med budgetinstruktionen upprätta åtgärdsplaner. 
Dessa är institutionerna för husdjursgenetik och Anatomi, fysiologi och biokemi. 

Budget för stödverksamheterna 
Stödverksamheterna genomförde planering och budget inför 2014 under det fjärde 
kvartalet 2013 budgetprocessen och berördes inte på samma sätt som fakulteter och 
institutioner av förskjutningar i planeringsprocessen i och med arbetet med 
Framtidens SLU.  
 
Tabell 3. Budgeterat resultat och kapital för stödverksamheterna (mnkr) 

 
 
Universitetsdjursjukhuset (UDS) inklusive den ambulatoriska kliniken budgeterar 
med ett resultat på -7 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på -13 mnkr som 
motsvarar -7 procent av omsättningen. Budgeten för 2014 bygger på att UDS klarar 

UDS F&L Bibl. Uadm. Gem.
IB kapital 2014 -7 4 0 12 -13

Budget 2014 -7 1 0 -4 19
UB kapital 2014 -13 5 0 8 6
Kapital/ omsättning -7% 4% 1% 2% 1%
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hålla patientvolymerna i stort sett oförändrade jämfört med 2013, men med ett 
intäktstapp på nära 6 mnkr under sommaren i samband med flytten till VHC. UDS 
budget är godkänd av UDS-nämnden. 
 
Fastighetsförvaltningen och lantbruksdriften (F&L) presenteras i tabellerna i 
detta dokument tillsammans, men har skilda ekonomier. Båda verksamheterna 
budgeterar överskott för 2014 (0,9 respektive 0,5 mnkr), men ingångsvärdena är 
väldigt olika. På fastighetsförvaltningen finns ett ackumulerat kapital 13 mnkr medan 
lantbruksdriften efter några dåliga år går in i 2014 med negativt kapital på -9 mnkr. 
 
Biblioteket budgeterar ett nollresultat och har därmed även fortsättningsvis ett 
kapital på 0 mnkr. Personalstyrkan minskade under 2013 med 15 procent. 
Bibliotekets budget är godkänd av biblioteksrådet. 
 
Universitetsadministrationen budgeterar med ett underskott på -4 mnkr, vilket ger 
ett utgående kapital på 8 mnkr. Intäkterna, som till stor del kommer från 
universitetspåslaget, förvantas minska då SLU:s totala personalvolym minskat det 
senaste året. Minskningen av intäkterna går i snabbare takt än minskningen av 
kostnaderna. 
 
SLU Gemensamt budgeteras med ett överskott på 19 mnkr, vilket ger ett utgående 
kapital på 6 mnkr. SLU Gemensamt består av ett antal centrala enheter direkt 
underställda rektor inklusive bland annat anslagsreserven, omställningspotten och 
påslagsnetton.  
 
I budgeten beräknas försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 ge en resultateffekt för 
2014 på 100 mnkr. Andra positiva komponenter i den gemensamma budgeten är 
avtalet om rörlig ränta med Akademiska hus vilket förväntas ha en positiv 
resultateffekt på 25 mnkr och finansnettot på 8 mnkr. 
 
Engångskostnader för inköpsstöd till byggnationerna av VHC och Ulls hus 
budgeteras till -31 mnkr. Omställningspotten budgeteras belasta resultatet med -10 
mnkr, flyttkostnader för VHC-flytten med -34 mnkr, kompensation till VH-
fakulteten med -10 mnkr avseende Lövsta-anläggningen och hyreskostnader för 
friställda lokaler till -30 mnkr. 

Helårsarbetare per fakultet/motsvarande  
Under 2013 minskade personalvolymen på fakulteterna med -6 procent. Fakulteterna 
budgeterar för 2014 med en i princip oförändrad personalvolym, men det finns som 
alltid verksamheter som kommer behöva minska personalen, medan andra planerar 
för nyrekryteringar.  
 
Nettoeffekten av de fakultetsgemensamma institutionerna framgår i tabell 4 nedan 
och en viss utjämning i storlek mellan fakulteterna har uppstått.  
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Inom stödverksamheterna förväntas antalet helårsarbetare minska i och med att 
volymen på den s.k. omställningspotten successivt minskar och att även 
universitetadministrationen minskar något. 
 
Tabell 4. Budgeterat antal helårsarbetare per fakultet/motsv. 

 

Prognos för åren 2015-2016 
Fakulteterna ska som en del av budgetarbetet även avlämna en prognos över 
resultatet för de efterföljande två åren. Prognoserna för 2015 pekar på fortsatt 
kapitalanvändande inom forskningen och att det är fortsatt svårt för NJ-fakulteten att 
få grundutbildningen i balans. För VH-fakulteten blir 2015 det första hela året i 
VHC, vilket kommer påverka resultatet. Möjligen har intäktseffekter av 
forskningspropositionen underskattats något i fakulteternas bedömningar av 
resultatet inom forskningen. För 2016 är prognoserna något osäkrare. Det råder en 
viss oro kring Formas beslut om att en forskare endast får ha ett pågående kontrakt åt 
gången och hur det kommer påverka finansieringen inom de ämnesområdena där 
SLU traditionellt varit lyckosamma att få forskningsbidrag. 

Tabell 5. Fakulteternas prognoser för åren 2015-2016 (mnkr) 

 
 

varav FGI B2014 jmf
Utfall 2013 Budget 2014 netto med U2013

LTV 274 293 18 19
NJ 1 051 915 -141 -136
S 533 616 93 83
VH 420 448 30 27
S:a fakulteter 2 279 2 272 0 -6

UDS 152 153 1
Fastighetsf. 5 6 1
Lantbruksdr. 15 15 -1
Biblioteket 44 44 0
Universitetsadm. 424 420 -4
Gemensamt 40 20 -20
S:a stöd 680 658 -23

Totalt 2 959 2 930 -29

Summa Summa Kapital

GU FO Foma Stöd 2015 GU FO Foma Stöd 2016 UB 2016

LTV 2 -3 0 -2 -3 0 0 0 -1 -2 28

NJ -1 -18 -9 -9 -37 -2 -31 -9 2 -40 99

S 3 3 -1 -2 4 0 3 -1 4 6 58
VH 2 -16 0 0 -14 2 0 0 0 2 -2



SLU:s budget 2014 per fakultet eller motsvarande (mnkr)

LTV NJ S VH UDS F&L Bibl. UA Gem. Totalt Eliminering SUMMA
/ justering

IB 2014 38 171 57 3 -7 4 0 12 -13 265 265
IB / budgetomsättning 9% 14% 8% 0% -4% 3% 1% 2% -2% 10%

Verksamhetens intäkter
Statsanslag 235 532 333 422 55 47 55 1 679 -31 1 648
Uppdragsintäkter 29 222 79 59 125 21 60 134 729 -280 449
Bidragsintäkter 114 416 309 143 1 7 5 996 -50 946
Övriga intäkter 7 13 7 28 0 99 1 70 598 825 -541 284
Universitetoverhead (intern post) 39 20 14 0 0 229 1 303 -303 0
Summa 425 1 204 742 653 180 127 61 486 654 4 532 -1 205 3 327

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 194 619 400 310 91 12 27 271 25 1 949 33 1 982
Lokalkostnader 45 124 63 116 32 11 11 28 526 955 -581 374
Driftkostnader 118 325 196 155 39 68 20 139 72 1 131 -293 838
Avskrivningar 4 27 17 19 6 32 0 12 10 127 -2 125
Universitetsoverhead (intern post) 68 104 74 48 20 2 4 39 2 362 -362 0
Summa 430 1 199 750 647 187 126 61 490 635 4 524 -1 205 3 319

Resultat -5 5 -8 6 -7 1 0 -4 19 8 0 8
Utgående balanserat kapital 33 176 48 9 -13 5 0 8 6 273 273
UB i relation till omsättning 8% 15% 7% 1% -7% 4% 1% 2% 1% 8% 8%
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Sändlista 

SLU:s budget för år 2014 

Beslut  
Rektor beslutar: 

att fastställa budget för SLU för år 2014 i enlighet med styrelsens budgetinstruktion, 
att uppdra åt universitetsdirektören att nogsamt följa utvecklingen i de institutioner eller 
motsvarande som inte har en ekonomi i balans. 

Redogörelse för ärendet 
Budgeten har upprättats i dialog med fakulteterna och institutionerna. Utgångspunkterna i 
budgetarbetet har varit anslagsfördelningen för år 2014 (Dnr SLU.ua.Fe.201.1.1.1-4956) och 
styrelsens budgetinstruktion av den 6 september 2013 (Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916). 

Då arbetet med Framtidens SLU och efterföljande omfördelningar av statsanslaget under 2013 
medförde att delar av planeringsprocessen sköts framåt i tiden har fakulteterna och 
institutionerna denna gång genomfört budgetarbetet under första kvartalet av innevarande år. 
Stödverksamheterna vid SLU påverkades inte på samma sätt utan genomförde budgetarbetet 
under sista kvartalet 2013 i vanlig ordning. Institutioner/motsvarande har upprättat budgetar i 
dialog med fakultet/motsvarande, som gjort summeringar av sina respektive verksamheter. 
Slutligen har fakulteterna/motsvarande budgetar utgjort underlaget för SLU:s totala budget.  

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Lisa Sennerby Forsse efter föredragning av controller 
Joakim Ögger och i närvaro av universitetsdirektör Martin Melkersson. I ärendets beredning har 
även chefscontroller Lasse Thorell och planeringschef Daniel Gillberg deltagit. 
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Lisa Sennerby Forsse 

  

  

Joakim Ögger  
 

 

Sändlista 
Dekanerna 
Universitetsdirektören 
Chefen för Universitetsdjursjukhuset 
Överbibliotekarien  
Avdelningschefer inom universitetsadministrationen 
 

Kopia för kännedom 
Internrevisionen 
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