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Styrelsen beslutar:  

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2015 enligt bilaga 1 till detta beslut 

samt 

att fastställa budgetinstruktion för år 2015 enligt bilaga 2 till detta beslut. 

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 avsättningar 

som ska göras till vissa gemensamma ändamål. Det är vidare styrelsens uppgift att 

besluta om uppdrag till fakulteterna. 

Arbetet med 2015 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan 

med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden, rådet för fortlöpande miljöanalys 

och fakultetskanslier. Planeringsavdelningen har utarbetat underlag för diskussion 

och förankring i en arbetsgrupp bestående av fakultetsdirektörer och medarbetare 

vid Planeringsavdelningen. Principiella frågeställningar har lyfts från 

arbetsgruppen till rektors ledningsråd. Anslagsfördelning inom utbildning på 

grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. 

Anslagsfördelning inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys har beretts i 

rådet för fortlöpande miljöanalys.  

Vid utarbetande av anslagsfördelningen har budgetpropositionen 2015 använts. 

SLU tilldelas ett anslag på 1 728 mnkr för 2015. Det är en ökning med 22 mnkr 

jämfört med 2014. SLU erhåller pris- och löneomräkning (PLO) på drygt 0,5 

procent (9,4 mnkr), men drabbas samtidigt av en anslagminskning på -1,5 mnkr. 

Anslagsminskningen görs på samtliga myndigheter i proportion till nuvarande 

anslagsnivå.  
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Regeringen gör två riktade satsningar vid SLU. Svenska artprojektet vid 

ArtDatabanken får ökat anslag med 15 mnkr. Det innebär att det riktade anslaget 

till ArtDatabanken ökar från 67 till 82 mnkr. SLU tilldelas dessutom 6 mnkr för 

planering av ett nytt svenskt undersöknings- och forskningsfartyg. Regeringen 

föreslår att denna satsning byggs ut med ytterligare 6 mnkr 2016, ytterligare 1 

mnkr 2017 och med ytterligare 22 mnkr 2018, det vill säga en total nivåhöjning av 

anslaget på 35 mnkr.  

Regeringen minskar anslaget till SLU med -3 mnkr för hippologutbildningen. Två 

tidsbegränsade satsningar upphör vid utgången av 2014; skogligt basår i Värnamo 

(-2 mnkr) och anslag för samnordisk växtförädling (-1,5 mnkr). Statsanslaget 

minskar också med 0,3 mnkr till följd av beräknade samordningsvinster i samband 

med statsförvaltningens e-förvaltningsprojekt. 

Anslagsfördelningen för 2015 inom utbildning på grund- och avancerad nivå görs 

enligt nya fördelningsprinciper, fastställda av styrelsen på sammanträdet i februari 

2014. Resursfördelningen från styrelse till fakultet görs fortsättningsvis uppdelad 

per programgrupp och utan avräkning, men fortfarande baserad på 

ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på studentvolym. 

Styrelsens beslut i februari slår fast att de utbildningar som erbjuds ska ges rimliga 

förutsättningar. Tre yrkesprogram (hortonom, agronom-mark/växt, agronom-

livsmedel) tilldelas därför, på utbildningsnämndens förslag, ett strukturstöd under 

2015 eftersom den raka ersättningen per helårsstudent inte bedöms ge tillräcklig 

finansiering. Programnämnderna ges samtligt i uppdrag att lämna en åtgärdsplan 

för dessa program. Strukturstödet finansieras dels med tillkommande anslag, dels 

med en omfördelning från samtliga utbildningar utom dem inom 

utbildningsområdet samhällsvetenskap/humaniora. 

Inom forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys sker ingen 

förändring av fördelningsprinciperna.  

SLU har utöver statsanslaget haft tidsbegränsade medel för fortlöpande miljöanalys 

de senaste sex åren, först från energi- och klimatpropositionen 2009-2011 och 

därefter från landsbygdsprogrammet 2012-2014. För 2014 tilldelades universitetet 

20 mnkr. Planeringsförutsättningarna har varit mycket kortsiktiga och SLU har de 

tre senaste åren fått besked först i samband med beslut om regleringsbrev under 

december månad. Inte heller i år finns några klara besked. Enligt 

underhandsuppgifter finns möjligheter för SLU att även i år tilldelas vissa medel 

från landsbygdsprogrammet, men osäkert till vilket belopp.  

Sedan 2014 används harmoniserade principer för anslagsfördelning från fakultet 

till institution inom forskning och forskarutbilning. I avsnitt 6 i bilaga 1 finns en 

anvisning. Inför 2015 har principerna harmoniserats även för utbildning på grund- 

och avancerad nivå. En modell för beräkning av ersättning till kurs har utarbetats 

som tar hänsyn till studentantal, undervisningsform och gruppstorlek. 
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Utbildningsnämnden beslutade den 14 oktober 2014 att föreslå rektor att modellen 

ska tillämpas från och med 2015. I beslutet ingår en övergångshantering med en 

inbyggd dämpning av effekterna genom att varje institutions anslag inte får minska 

med mer än 5 procent jämfört med 2014 givet att institutionens uppdrag är 

oförändrat. I avsnitt 7 i bilaga 1 finns principerna samlade i en anvisning.   

Universitetsdjursjukhuset (UDS) finansieras på två sätt, genom kundintäkter och 

genom anslag för klinisk verksamhet (AKV) via SLU:s statsanslag. AKV ges med 

anledning av att UDS har extra kostnader genom sitt uppdrag att vara en resurs för 

utbildning och forskning.  Det huvudsakliga skälet till att AKV nu diskuteras är att 

lokalkostnaderna ökar vid inflyttning i Veterinärmedicinskt och 

husdjursvetenskapligt centrum (VHC). Kostnadsökningarna vid UDS kan aldrig 

fullt ut täckas av ökade kundintäkter eftersom de nya lokalerna anpassats för UDS 

som en resurs för utbildning och forskning. En affärsplan har utarbetats bland annat 

för att fastställa rationaliseringsmöjligheterna vid UDS. Men hänsyn taget till 

resultatet i affärsplanen behöver AKV öka med 33,6 mnkr jämfört med 2013. 25 

mnkr av dessa avsattes redan inför 2014, vilket innebär att ytterligare 8,6 mnkr 

sätts av som AKV för 2015. Enligt den långsiktiga finansieringsplanen minskar 

behovet av AKV från 2016 och framåt i takt med att UDS rationaliseringar får 

ekonomisk effekt. 

Styrelsen fastställer härmed även budgetinstruktionen för 2015 där anvisningar för 

den ekonomiska planeringen fastslås. Budgetinstruktionen anger vilka regler som 

gäller för verksamhetens användning av balanserat kapital. En fakultet eller 

institution som inte klarar att planera sin verksamhet inom ramen för 

budgetinstruktionen åläggs att lämna en treårig handlingsplan. 

Budgetinstruktionens lydelser har i stora drag sett likadana ut under de senaste 

åren. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser  

Principen är att i så hög grad som möjligt fördela ut statsanslaget i organisationen. 

Det innebär samtidigt att det under 2015 inte finns några centrala reserver att tala 

om.  

SLU erhållen en pris- och löneomräkning för 2015 som uppgår till drygt 9 mnkr. 

Universitetet har att hantera kostnadsökningar som är väsentligt större. Bara 

löneökningarna beräknas uppgå till någonstans mellan 40 och 50 mnkr. En låg pris- 

och löneomräkning leder till generella effektiviseringskrav på alla verksamheter. 

Störst negativa konsekvenser uppstår inom utbildning på grund- och avancerad 

nivå då den verksamheten är helt beroende av statsanslaget som finansieringskälla. 

Grundutbildningen har dessutom ett negativt ingående kapital. Inom forskning och 

forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys gör externfinansieringen att det är 

lättare att hantera en låg pris- och löneomräkning på statsanslaget. Det varierar 

dock i vilken omfattning olika verksamheter är externfinansierade, varför olika 

delar påverkas olika hårt av en låg pris- och löneomräkning.  
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De nya fördelningsprinciperna inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

innebär att fördelningen från styrelse till fakultet fortsättningsvis kommer att göras 

uppdelat per programgrupp och utan avräkning, men fortfarande baserad på 

ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på studentvolym. Avveckling 

av avräkningen på utförda prestationer medför att det blir mer avgörande än 

tidigare vilka uppdrag som sätts.  

De nya fördelningsprinciperna leder inte till några omfattande omfördelningar 

mellan fakulteterna. Fördelning av strukturstöd till tre yrkesprogram leder till att 

dessa utbildningar får större resurser på bekostnad av övriga utbildningsprogram. 

Ingen omfördelning görs dock från utbildningar inom utbildningsområde 

samhällsvetenskap/humaniora. 

Inom forskning och forskarutbildning bedöms anslagsfördelningen inte innebära 

några större förändringar jämfört med 2014. Inom forskning och forskarutbildning 

finns sparade medel, både anslag och bidrag, varför det finns rimligt stora reserver. 

Det balanserade kapitalet och de oförbrukade bidragen är dock i hög omfattning 

bundna till olika institutioner och enskilda forskningsprojekt, varför det inte kan 

uteslutas att lagd budget leder till att vissa verksamheter behöver minska. 

Om redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys inte tilldelas ett motsvarande 

tillskott via landsbygdsprogrammet som för 2014, 20 mnkr, kommer det att leda till 

en nedskärning av verksamheten. En konsekvens är att stora delar av den 

verksamhet som etablerades 2009, när SLU tilldelades medel via klimat- och 

energipropositionen, kommer att avvecklas. Det som prioriteras för 2015 är de så 

kallade formella åtagandena, verksamhet som SLU har i direkt uppdrag att utföra.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av 

universitetsdirektör Martin Melkersson. I ärendets beredning har planeringschef 

Daniel Gillberg deltagit. 

 

  

 

Rolf Brennerfelt 

   Martin Melkersson 
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1. Inledning samt större förändringar 
Det är styrelsens uppgift att fördela statsanslaget dels mellan SLU:s tre redovisningsområden, 

dels till de fyra fakultetsnämnderna samt avgöra hur stora avsättningar som ska göras till vissa 

gemensamma ändamål. Det är vidare styrelsens uppgift att besluta om uppdrag till fakulteterna. 

SLU:s verksamhet styrs av mål fastställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. 

Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen i regle-

ringsbrevet om ytterligare mål och uppdrag. Förordningen för intern styrning och kontroll är en 

integrerad del av planeringsprocessen och genomförda riskanalyser är ett av underlagen som be-

aktas vid fördelningen av statsanslaget. 

SLU:s styrelse fastställde hösten 2009 verksamhetsidé, vision och strategiska mål för verksam-

heten, vilka till stor del är en anpassning och tolkning av statsmakternas mål men också uttryck 

för SLU:s egna prioriteringar och visioner. Under hösten 2012 fastställde styrelsen universitetets 

strategi för perioden 2013 – 2016. Dessa dokument utgör basen för den årliga verksamhetsplane-

ringen. 

1.1 Planeringsförutsättningar för 2015 

Vid utarbetande av anslagsfördelningen har budgetpropositionen 2015 använts. SLU tilldelas ett 

anslag på 1 727,8 mnkr för 2015. Det är en ökning med 21,9 mnkr jämfört med 2014. Föränd-

ringarna framgår av tabell 1.  

Tabell 1: Statsanslag till SLU i budgetpropositionen 2015 (mnkr) 

Statsanslag 2014  1 705,9 

Pris- och löneomräkning drygt 0,5 procent 9,4 

Ökade anslag till Svenska artprojektet 15,0 

Forskningsfartyg 6,0 

Hippologutbildningen -3,0 

Avslut skogligt basår i Värnamo -2,0 

Avslut samnordisk växtförädling  -1,5 

Minskning av anslag -1,5 

E-förvaltning -0,3 

Statsanslag 2015 1 727,8 

 

SLU erhåller pris- och löneomräkning (PLO) på drygt 0,5 procent (9,4 mnkr), men drabbas sam-

tidigt av en anslagminskning på -1,5 mnkr. Anslagsminskningen görs på alla myndigheter i pro-

portion till nuvarande anslagsnivå. Anslagsminskningen har tagits inom forskning och forskarut-

bildning i sin helhet, då detta bedöms leda till minst negativa effekter i dagsläget. 
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Regeringen gör två riktade satsningar vid SLU. Svenska artprojektet vid ArtDatabanken får ökat 

anslag med 15 mnkr. Det innebär att det riktade anslaget till ArtDatabanken ökar från 67 till 82 

mnkr. SLU tilldelas dessutom 6 mnkr för planering av ett nytt svenskt undersöknings- och forsk-

ningsfartyg. Regeringen föreslår att denna satsning byggs ut med ytterligare 6 mnkr 2016, ytter-

ligare 1 mnkr 2017 och med ytterligare 22 mnkr 2018, dvs. en total nivåhöjning på 35 mnkr. En 

utredning har visat att årskostnaden för fartyget uppgår till cirka 55 mnkr. Det undersöks för när-

varande vad SLU:s anslagstillskott ska täcka och inte täcka. Dialog pågår med regeringen och 

inblandade myndigheter, framför allt Havs- och vattenmyndigheten och SMHI.  

Det i regleringsbrevet riktade statsanslaget till hippologutbildningen minskar med -3 mnkr jäm-

fört med 2014.  

Den tidsbegränsade satsningen på konkurrenskraftspaket upphör vid utgången av 2014, vilket 

leder till att SLU inte längre tilldelas riktade anslag för skogligt basår i Värnamo och för 

samnordisk växtförädling. SLU har ett ansvar för att de studenter som påbörjade basåret höstter-

minen 2014 kan fortsätta under vårterminen 2015.  

Statsanslaget minskar med 0,3 mnkr till följd av beräknade samordningsvinster i samband med 

statsförvaltningens e-förvaltningsprojekt. 

Finansieringssituationen är även fortsättningsvis oklar för fortlöpande miljöanalys. Utöver stats-

anslaget på 140 mnkr för 2014 tilldelades SLU även 20 mnkr via Landsbygdsprogrammet. Be-

sked om eventuell finansiering för 2015 kommer först i och med att regleringsbrevet beslutas i 

december månad.  

1.2 Nya principer inom utbildning på grund- och avancerad nivå  

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

för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Enligt beslutet ska dessa prin-

ciper  

- vara enkla och transparenta, 

- vara SLU-gemensamma, 

- ge långsiktiga planeringsramar, 

- ge incitament att utveckla nya undervisningsformer, 

- ge incitament att en kurs ges på flera program, samt 

- ge rimliga förutsättningar för genomförande av program med få studenter. 

Styrelsen fastställde i samma beslut följande övergripande principer för resursfördelning till ut-

bildning på grund- och avancerad nivå vid SLU avseende fördelningen från styrelsen till fakul-

tetsnämnderna: 

- Resurser för grundutbildningen fördelas med program och programgrupper som plane-

ringsbas. 
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- Alla program och programgrupper sorteras till ett fåtal ersättningskategorier. 

- Resursfördelning till program och programgupper sker genom uppdrag, utan avräkning. 

I avsnitt 2 beskrivs hur dessa övergripande principer har operationaliserats i en modell för att 

fördela resurser inom grundutbildningen från styrelsen till fakulteterna. 

Resursfördelning från fakultet till institution görs från och med 2015 enligt SLU-gemensamma 

principer. Frågan har beretts i utbildningsnämnden (UN) och beslut om vilken modell nämnden 

förordar fattades vid sammanträdet den 14 oktober 2014
1
. I avsnitt 7 finns styrelsens anvisningar 

till fakulteterna vid fördelning av anslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå från fa-

kultet till institution. 

1.3 Anslag för klinisk verksamhet 

Universitetsdjursjukhuset (UDS) finansieras på två sätt, genom kundintäkter och genom anslag 

för klinisk verksamhet (AKV) via SLU:s statsanslag. AKV ges med anledning av att UDS har 

extra kostnader genom sitt uppdrag att vara en resurs för utbildning och forskning. Tilldelningen 

av AKV motiveras med att UDS behöver andra typer av lokaler, till en högre kostnad, än vad 

som annars skulle vara fallet. Uppdraget att vara en stödresurs inom utbildning och forskning 

leder även till lägre effektivitet i verksamheten och därmed också till lägre intäkter. Det huvud-

sakliga skälet till att AKV nu diskuteras är att lokalkostnaderna ökar vid inflyttning i Veterinär- 

och husdjursvetenskapligt centrum (VHC). 

Styrelsen har givit rektor i uppdrag att ta fram en långsiktig finansieringsplan för UDS. En cen-

tral fråga är UDS möjligheter till egna rationaliseringar för att minska behovet av AKV. UDS 

håller därför på att utarbeta en affärsplan och utkastet till affärsplan utgör ett av underlagen i ar-

betet att fastställa UDS långsiktiga finansieringsplan. Finansieringsplanen redovisas i avsnitt 5.7. 

1.4 Kostnader i samband med flytt av utbildningar 

Styrelsen beslutade den 20 februari 2013 (dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303) att uppdra åt rektor att i 

samråd med fakultetsnämnden för VH-fakulteten fatta de beslut som krävs för att flytta tre ut-

bildningsprogram från Skara till Uppsala. Utbildningarna ges i Uppsala för första gången hösten 

2014. Bedömningen är att en flytt är ekonomiskt rimlig att genomföra och att flytten på sikt 

kommer att leda till kvalitets- och samordningsvinster för SLU:s utbildningar inom djurrelate-

rade områden. Initialt uppstår emellertid en omställningskostnad för återställning av lokaler, av-

vecklingskostnader, stöd till medflyttande personal och vissa kostnader med anledning av att 

studenter som påbörjat sin utbilning i Skara före flyttbeslutet får slutföra studierna där. För 2015 

avsätts 7 mnkr för återstående kostnader relaterade till flytten. I nuläget görs bedömningen att 

inga ytterligare avsättningar är nödvändiga efter 2015.  

                                                 
1
 Beslutet i UN fattades efter omröstning. Nämnden var oenig. 
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1.5 Anslag per redovisningsområde  

I tabell 2 redovisas fördelningen av disponibelt anslag till redovisningsområdena 2015 jämfört 

med 2014. Fördelningen per fakultet jämfört med tidigare år redovisas i bilaga 1:1. 

Tabell 2: Anslag per redovisningsområde (tkr)  

Redovisningsområde Statsanslag 

2014 

PLO 

2015 

Övriga för-

ändringar 
Statsanslag 

2015 

Varav uppdrag 

i regl.brevet 

Utb. på grund- och avancerad nivå 472 011 2 580 -4 027* 470 564 30 446 

Forskning och forskarutbildning 1 094 525 6 028 -4 441** 1 096 112 30 200 

Fortlöpande miljöanalys 139 390 767 21 000*** 161 157 88 000 

TOTALT 1 705 926 9 375 12 532 1 727 833 148 646 

* Minskning hippologutbildningen -3 000 tkr och skogligt basår -2 054 tkr. Avsättning för att slutföra sista terminen 

på basåret vt 2015 1 027 tkr. Nettoförändring -4 027 tkr 

** Minskning samnordisk växtförädling -1 500 tkr, generell anslagsminskning -1 512 tkr, e-förvaltning -323 tkr, 

omfördelning finansiering av sista terminen skogligt basår -1 027 tkr, justeringspost -79 tkr. Nettoförändring -4 441 

tkr.  

*** Ökade anslag för Svenska artprojektet 15 000 tkr och forskningsfartyg 6 000 tkr. 

SLU åläggs att i enlighet med villkor i regleringsbrevet avsätta minst 837 963 tkr för forskning 

och forskarutbildning. Avsättningen beräknas exklusive institutsmedel och medel för regeringens 

satsning på strategiska forskningsområden. SLU uppfyller villkoret. 

Av statsanslaget på 1 727 833 tkr återstår efter avsättning till ändamål beslutade av regeringen 

1 579 187 tkr för styrelsen att fördela till redovisningsområden samt till fakultetsnämnder och 

gemensamma ändamål. 

1.6 Uppdrag till fakultetsnämnderna 

SLU:s uppdrag och instruktioner regleras huvudsakligen i högskolelag, högskoleförordning, för-

ordning för Sveriges lantbruksuniversitet och regleringsbrev. 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. 

I avsnitt 8 till 11 ges uppdrag för 2015 till fakultetsnämnderna. Dessa uppdrag har en direkt 

koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.  
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2. Utbildning på grund- och avancerad nivå  
Universitetets utbildningar ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov, studenternas efter-

frågan och SLU:s förutsättningar att bedriva utbildningen. Dessa krav har hanterats genom att 

beredningsansvaret för utbudet av utbildningar och för resursfördelningen till dessa samlats un-

der utbildningsnämnden (UN). I den nya utbildningsorganisationen görs prioriteringar om verk-

samhet och ekonomi således samlat och med ett universitetsövergripande perspektiv.  

Utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas ett statsanslag på 470,6 mnkr för 2015. Det är 

en minskning med -1,3 mnkr jämfört med 2014. Minskningen förklaras av att regeringens sats-

ning på skogligt basår i Värnamo upphör (-2,1 mnkr) och att den i regleringsbrevet riktade an-

slagsfördelningen till hippologutbildningen minskar med -3 mnkr (från 21,6 mnkr till 18,6 

mnkr). SLU har ett ansvar för att låta de studenter som påbörjade basåret hösten 2014 gå klart. 

Detta åtagande finansieras inom befintlig anslagsram. För ändamålet tilldelas S-fakulteten 1 

mnkr som omfördelas till utbildning på grund- och avancerad nivå från forskning och forskarut-

bildning.  

Utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas PLO på 0,5 procent (2,6 mnkr). Alla ersätt-

ningsnivåer (se avsnitt 2.1.2) är uppräknade med PLO. 

2.1 Anslagsfördelningsprinciper 

Principerna för att fördela statsanslaget inom grundutbildningen förändras inför 2015. Resursför-

delningen från styrelse till fakultet, görs uppdelat per programgrupp och utan avräkning, men 

fortfarande baserat på ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på studentvolym. Ef-

tersom avräkningen avskaffas, blir det mer avgörande än tidigare hur stora utbildningsuppdrag 

som delas ut.  

Beräkningen av resursfördelning för varje utbildningsprogram och för studenter utan program-

koppling baseras på följande faktorer: 

 Den faktiska andelen (av hst
2
) inom respektive utbildningsområde (baserat på data från 

2013) 

 Uppdrag (tilldelat antal hst för 2015) 

 Uppnått antal hpr
3
 för 2013 (det senast avslutade året) 

För varje utbildning beräknas tilldelningen som ersättning per utbildningsområde multiplicerat 

med den aktuella utbildningens andel inom respektive utbildningsområde multiplicerat med stu-

dentvolymen. Studentvolymen beräknas här som ett genomsnitt av antal hst (uppdrag) för 2015 

och uppnått antal hpr för 2013. Antalet hst fångar den planerade/tilldelade volymen, medan anta-

                                                 
2
 Hst = helårsstudent. Helårsstudent beräknas som antalet registrerade studenter på en kurs multiplicerat med kur-

sens högskolepoäng dividerat med 60. 
3
 Hpr=helårsprestation. Summa avklarade högskolepoäng på kurs under en viss tidsperiod dividerat med 60. 
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let hpr anger den tidigare uppnådda och genomförda volymen. Detta förfarande reducerar osä-

kerheten i prognosvärden liksom svängningar mellan åren. 

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

kan det istället komma att påverka fördelningen för efterkommande år. 

Under 2015 används övergångsregler på grund av att SLU för närvarande har en överproduktion 

av hst. Det innebär att fakulteterna får ersättning för hpr utförda under 2013, men att ersättningen 

reduceras fakultetsvis med den del som är ett resultat av överproduktionen av hst utöver uppdrag.  

Statsanslag per programnämnd och programgrupp framgår av bilaga 1:2. Utbildningsnämnden 

har behandlat ärendet om resursfördelning från styrelse till fakultet och föreslår den fördelning 

som redovisas i bilagan. Under 2015 tillåts en viss omfördelning mellan programgrupper inom 

respektive programnämnds anslagsram. Eventuella omfördelningar mellan programgrupper ska 

redovisas för utbildningsnämnden.  

2.1.1 Uppdrag 2015 

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

har antalet minskat framför allt beroende på anslagsminskningen år 2012 på 30 mnkr. För 2014 

beräknas antalet helårsstudenter uppgå till mellan 3 850 och 3 950 hst. SLU har ett uppdrag från 

regeringen att i snitt utbilda 3 800 hst per år under perioden 2013 – 2015, vilket innebär att SLU 

för närvarande har en ofinansierad överproduktion av helårsstudenter.  

Uppdragen till fakulteterna inför 2015 är lägre än det prognostiserade utfallet med anledning av 

ovan nämnda överproduktion. Endast NJ-fakulteten tilldelas ett uppdrag som motsvarar den pro-

gnos som är lagd för 2015 eftersom fakulteten inte har någon överproduktion. Övriga tre fakulte-

ter har en överproduktion som leder till att utbildningsuppdraget läggs lägre än prognosen. Såväl 

uppdraget i hst som utförda hpr reduceras motsvarande den överproduktion som respektive fa-

kultet hade under 2013.  

Totalt sett uppgår utbildningsuppdraget till fakulteterna till 3 742 hst och inklusive hippologut-

bildningen och tilläggsutbildning för utländska veterinärer (TUVE) till 3 822 hst. De två sist-

nämnda utbildningarna finansieras med riktade statsanslag via regleringsbrevet.  

2.1.2 Ersättningsnivåer per utbildningsområde 

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

sin tur till ett visst utbildningsområde och därmed vilken ersättning kurser får. Denna tillämpning 

överensstämmer med hanteringen vid övriga lärosäten i Sverige. Ersättningsnivåerna för 2015 

för hst och hpr per utbildningsområde framgår av tabell 3. Ersättningsnivåerna har räknats upp 

med PLO på 0,5 procent. 
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Rektor avser att före utgången av 2014 fatta beslut om förändrade principer för uttag av gemen-

samma kostnader. Beslutet ska gälla från och med den 1 januari 2015. De nya principerna inne-

bär bland annat att det tidigare anslagsavlyftet som finansierade central utbildningsadministration 

ersätts med en fast avgift som tas ut av institutionerna baserat på antalet hst. Det frigjorda ansla-

get fördelas i lika stora belopp per hst till alla utbildningsområden (se kolumnen anslag för ge-

mensamma resurser i tabell 3). Detta ska möta en del av den fasta avgiften. Den andra delen 

kommer från fakultetsnivån där anslagsavlyftet också avskaffas. Varje ersättningsnivå ökar med 

10 025 kronor med anledning av de nya principerna.  

Tabell 3: Ersättningsnivåer per utbildningsområde 2015 (kronor) 

Utbildningsområde Hst Hpr Summa Anslag för 

gem resurser 

Ny summa 

Samhällsvet/humaniora 18 073 18 073 36 146 10 025 46 171 

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

Design 114 784 114 784 229 568 10 025 239 593 

Vård 47 156 47 156 94 312 10 025 104 337 

Veterinärmedicin      

   Kursersättning 81 141 81 141 162 281 10 025 172 306 

   Klinisk ersättning* 33 025 33 025 66 050 10 025 76 075 

Övrigt 32 391 32 391 64 782 10 025 74 807 
* Ersättning till UDS ingår i den kliniska ersättningen. UDS tilldelas 17 495 tkr för 2015 inom utbildning på grund- 

och avancerad nivå. 

De nya principerna för uttag av gemensamma kostnader säger också att bokningsbara lokaler ska 

finansieras centralt istället för av varje fakultet. För 2015 uppskattas kostnaden för de boknings-

bara lokalerna vara cirka 43 mnkr, vilket är en ökning med knappt 5 mnkr jämfört med 2014. 

Ungefär 13 mnkr finansieras via avgifter vid bokning (hyra) medan 30 mnkr lyfts av som stats-

anslag. Tidigare har denna kostnad fördelats 80 procent till grundutbildning och 20 procent till 

forskning och forskarutbildning. En förändrad ansvarsfördelning mellan redovisningsområdena 

innebär att den tid då lokalerna inte används (beläggningsgraden är idag ungefär 55 procent var-

dagar 8.00 – 17.00) fördelas enligt samma schablon som de flesta andra gemensamma kostnader 

gör, dvs. baserat på respektive redovisningsområdes andel av den totala anslagsramen. Den för-

ändringen innebär att statsanslag på mellan 3 och 4 mnkr netto frigörs inom grundutbildningen, 

efter hänsyn tagen till de ökade kostnaderna för bokningsbara lokaler.  

Principer för ersättning för utresande utbytesstudenter, ersättning för individuella kurser, ersätt-

nings för dubbelklassade kurser och finansiering av självständiga arbeten på avancerad nivå är 

desamma som för 2014. 

2.1.3 Strukturstöd till tre yrkesprogram 

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

också beslutat att de program som erbjuds ska ges rimliga förutsättningar. En konsekvens av 
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detta är att UN har identifierat tre yrkesprogram som under 2015 ska tilldelas ett strukturstöd ef-

tersom de bedöms vara strategiskt viktiga för SLU:s utbildningsutbud, men för närvarande har ett 

för litet studentunderlag för att kunna bära sig på hst/hpr-ersättningen. Det gäller hortonompro-

grammet (LTV-fak), agronomprogrammet-mark/växt (NJ-fak) och agronomprogrammet-

livsmedel (NJ-fak).  

Strukturstödet är ettårigt och det görs en förnyad bedömning varje år om eventuell tilldelning av 

strukturstöd. Dessa medel avser att ge stöd för genomförande av kurser och finansiering av sär-

skild infrastruktur för de berörda utbildningarna. En absolut målsättning är att de utbildningar 

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

stöd. Det gäller även de tre programmen som nu får strukturstöd. Därför har berörda program-

nämnder fått i uppdrag att återkomma till UN med en åtgärdsplan för att öka studentunderlaget i 

respektive program.  

Strukturstödet till de tre utbildningarna beräknas för 2015 som skillnaden mellan prognostiserat 

antal hst och en viss minsta volym hst på de berörda programmen. Mellanskillnaden ersätts till 

75 % av hst/hpr-ersättningen inom utbildningsområdet naturvetenskap/teknik, exklusive anslag 

för gemensamma resurser. Skälen att inte tilldela 100 % är att behålla incitament för programut-

veckling och studentrekrytering. Strukturstöden beräknas på en minsta studentvolym om 20 hst 

per årskurs för respektive program. Det ger en resursförstärkning på totalt 7 mnkr till dessa tre 

program varav 4,1 mnkr gäller hortonomutbildningen.  

Finansiering av strukturstödet sker genom en kombination av två åtgärder. För det första används 

det statsanslag på 3,5 mnkr som frigörs när uttaget för bokningsbara lokaler ändras. Resterande 

del, 3,5 mnkr, omfördelas från andra utbildningar. Omfördelningen görs från samtliga utbild-

ningsområden utom samhällsvetenskap/humaniora (SH). Inom Utbildningsdepartementet har ti-

digare satsningar gjorts för att höja ersättningen inom SH-området, vilket inte har kommit SLU 

till del. För att minska skillnaden mellan SH-ersättningen och övriga ersättningar vid SLU un-

dantas SH-området från omfördelningen.  

2.1.4 Stegvis överföring av statsanslag från NJ-fak till LTV-fak 

Som en konsekvens av förändrat programansvar i och med fakultetsreformen överfördes land-

skapsarkitektprogrammet i Uppsala till LTV-fakulteten. Det innebar att NJ-fakulteten förlorade 

ett statsanslag på mellan 4 och 4,5 mnkr som tidigare omfördelades internt inom fakulteten till 

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

2015 (se bilaga 1:2) hanteras delvis denna problematik. Den återstående delen, 2 mnkr, överförs 

under en fyraårsperiod från NJ-fakulteten till LTV-fakulteten med en halv miljon per år under 

2015 – 2018. Den stegvisa överföringen görs för att möjliggöra för NJ-fakulteten att hinna an-

passa verksamheten till det minskade anslaget. Denna omfördelning avgränsas inom LTV-

fakulteten till att endast beröra landskapsarkitektutbildningen i Uppsala. Av den anledningen 

bryts det programmet ur sin programgrupp i tabellen i bilaga 1:2 och särredovisas.   
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2.2 Omfördelning från institutsuppgiften 

I samband med regeringens anslagsminskning 2012 på 30 mnkr beslutade styrelsen att under två 

år fördela denna minskning mellan utbildning på grund- och avancerad nivå (25 mnkr) och insti-

tutsuppgiften inom forskning och forskarutbildning (5 mnkr). Därefter skulle anslagsneddrag-

ningen i sin helhet läggas på utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Återföringen av statsanslag från grundutbildning till institutsuppgiften sker tidigast inför 2016 

under förutsättning att SLU återfår det statsanslag som minskades inför 2012. Att återföra dessa 

5 mnkr till forskning och forskarutbildning redan inför 2015 skulle få alltför stora negativa kon-

sekvenser för utbildningen.  

2.3 Anslag för gemensamma ändamål 

Principerna för uttag av gemensamma kostnader förändras inför 2015. Det innebär bland annat 

att det tidigare anslagsavlyftet som finansierade central utbildningsadministration ersätts med en 

fast avgift som tas ut av institutionerna baserat på antalet hst. De medel som frigörs fördelas ut 

till fakulteterna genom att lägga ut anslaget på ersättningsnivåerna per utbildningsområde (se ta-

bell 3).  

De förändrade principerna innebär sammantaget att avsättningar för gemensamma ändamål halv-

eras jämfört med 2014. För 2015 avsätts 23 338 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål 

som fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. Avsättningarna framgår av ta-

bell 4. 

Tabell 4: Avsättningar för gemensamma ändamål 2015 (tkr) 

Ändamål 2014 2015 

Rektors strategiska medel  1 688 1 324 

UN:s budget för senare fördelning samt för sammanträdeskost-

nader 

2 588 2 554 

Utbildningsadministration och stöd till studenter* 37 458 0 

Bokningsbara lokaler** 0 15 000 

Gemensamma lokaler  4 079 4 254 

Ortsanslag och reception*** 655 206 

TOTALT 46 468 23 338 
*: Finansieras fr o m 2015 via fast avgift 

**: Finansierades 2014 av respektive fakultet 

***: Reception finansieras fr o m 2015 via universitetspåslaget varför den centrala avsättningen minskar 

2.4 Sammanställning statsanslag utbildning på grund- och avancerad nivå 

Bilaga 1:1 visar statsanslagets fördelning per fakultet 2015 jämfört med 2014. Bilaga 1:2 visar 

statsanslagets fördelning nedbrutet per programnämnd och programgrupp. 
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Uppdrag och anslagsramar ges i avsnitt 8-11 till fakultetsnämnderna avseende kurser och utbild-

ningsprogram.  

 

3. Forskning och forskarutbildning  
Forskning och forskarutbildning tilldelas ett anslag på 1 096,1 mnkr för 2015 (2014: 1 094,5 

mnkr). Forskning och forskarutbildning tilldelas en PLO på 6,0 mnkr. Forskningsanslaget mins-

kar med -1,5 mnkr då uppdraget i regleringsbrevet för samnordisk växtförädling upphör. Ansla-

get minskar också med -1,5 mnkr med anledning av den generella anslagsminskningen i budget-

propositionen. Anslaget minskar vidare med -1 mnkr, medel som omfördelas till grundutbild-

ningen för att finansiera sista terminen på basåret i Värnamo samt med -0,3 mnkr för e-

förvaltning. Total nettoförändring jämfört med 2014 uppgår således till +1,6 mnkr. 

3.1 Anslagsfördelningsprinciper 

Statsanslaget fördelas till fakultetsnämnderna enligt en modell baserad på de tre komponenterna  

 basanslag 

 prestation 

 särskilda satsningar 

Principerna vid fördelning av statsanslag inom forsknings och forskarutbildning är desamma som 

i anslagsfördelningen för 2014. 

3.1.1 Basanslag 

Den största delen av forskningsanslaget fördelas till fakultetsnämnderna som basanslag. Häri in-

går också universitetets institutsuppgift. Basanslaget är en basfinansiering av fakulteternas äm-

nesområden. Det ska vara stabilt och rimligt förutsägbart över åren och utgöra grunden för att nå 

de mål som satts upp inom forskning och forskarutbildning. Fördelningen av basanslaget görs 

med bibehållen proportionalitet mellan fakulteterna. Totalt fördelas 579,0 mnkr som basanslag 

för 2015 (2014: 586,2 mnkr). Minskningen fördelas i proportion till fakulteternas andel av bas-

anslaget.  

Att basanslaget minskar mellan 2014 och 2015 beror huvudsakligen på den omklassificering som 

är gjord vad avser bokningsbara lokaler, där forskning och forskarutbildning får bära en större 

del av kostnaderna än tidigare. Dessutom påverkas basanslaget av att det görs ytterligare en av-

sättning för anslag till klinisk verksamhet vid UDS, se avsnitt 5.7. 

3.1.2 Prestation 

Ett av SLU:s mål är att den forskning som bedrivs är internationellt konkurrenskraftig och av 

relevans för universitets sektorsroll. Prestationsmodellens syfte är att ge verksamheten incita-
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ment att öka sina prestationer och styra i riktning mot målet. SLU får dessutom en del av statsan-

slaget från regeringen baserat på prestationer inom vetenskaplig publicering och externa medel. 

SLU:s interna modell har medvetet stora likheter med regeringsmodellen.   

15 procent av anslagsramen, 164,4 mnkr för 2015, fördelas i tre lika stora delar efter följande 

prestationsmått:  

- Vetenskaplig publicering 2010-2013 

- Externa medel (forskningsbidrags- och forskningsuppdragsintäkter) 2010-2013  

- Uppdrag inom forskarutbilningen 2015 

Beräkningsmetoden för vetenskaplig publicering ändrades delvis inför 2014. En beskrivning av 

beräkningsmetoden finns i avsnitt 12.  

Uppdrag inom forskarutbildningen fördelas till fakulteterna i samma omfattning som för 2014 

med justering gjord för de fakultetsgemensamma institutionerna.  

3.1.3 Särskilda satsningar 

Särskilda satsningar utgörs av riktade och i normalfallet tidsbegränsade satsningar till en viss 

verksamhet.  

Befintliga satsningar – KoN-satsningen  

SLU genomförde en utvärdering av forskningen, Kvalitet och Nytta (KoN), som presenterades 

2009. Som ett resultat av utvärderingen har sammanlagt ca 86 mnkr fördelats årligen till olika 

ändamål. KoN-satsningarna är tidsbegränsade och löper ut den 31 december 2014. Under 2014 

har en uppföljning av dessa KoN-satsningar genomförts. Slutsatserna är sammanfattningsvis att 

satsningarna varit mycket positiva och att de enskilda delarna i stort sett fungerat som avsett.  

Utredarnas uppdrag var att göra en övergripande granskning, inte att analysera enskilda områden 

i detalj. Beslut om fortsatt medelsanvändning på längre sikt kräver därför fördjupade analyser av 

de enskilda delarna. Styrelsen uppdrar åt rektor att genomföra fördjupade analyser i syfte att ta 

fram åtgärdsförslag och prioriteringar, som ska ligga till grund för beslut om hur satsningarna 

ska hanteras från och med 2016. Under 2015 förlängs merparten av KoN-satsningarna i ett år. I 

första hand ska medlen disponeras för de ändamål de ursprungligen var avsedda för, men ef-

tersom flera av satsningar inneburit anställning av tidsbegränsad personal som nu löper ut ges 

fakulteterna viss frihet att kunna göra omdisponeringar under 2015.  

Satsningarna på ledarskapsprogrammet och samverkanslektoraten permanentas. Dessa satsningar 

har fått mycket goda vitsord av utredarna. Ett långsiktigt beslut motiveras också av satsningarnas 

annorlunda karaktär med fasta anställningar.  I två fall, den fakultetsgemensamma satsningen på 

företagsekonomi/ landsbygdsföretagande respektive Centrum för bildanalys, rekommenderar ut-

redarna dock att satsningen avslutas. 
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Sammanfattningsvis hanteras KoN-satsningen enligt följande: 

 Medel för starka miljöer respektive förstärkningsområden fördelas till fakulteterna un-

der 2015 med samma belopp som under 2014 uppräknat med PLO. Medlen disponeras i 

första hand för de ändamål de var avsedda för. 

 Avsättningar görs för de fakultetsövergripande satsningarna vattenbruk
4
, modellering, 

statistik, livsmedel, Future Urban Sustainable Environments, Future Agriculture samt 

Future Animal Health and Welfare, med samma belopp och för samma ändamål som 

under 2014 uppräknat med PLO, 

 De fakultetsgemensamma satsningarna på företagsekonomi/landsbygdsföretagande re-

spektive Centrum för bildanalys avslutas, 

 Satsningen på ledarskap och samverkanslektorat permanentas. Samverkanslektoraten 

ska finansieras till 50 procent med centrala medel. För närvarande är den centrala finan-

sieringen inte tillräcklig och av den anledningen är målsättningen att under 2016 och 

2017 successivt höja nivån på avsättningen så att 50 procentsnivån nås. 

 Rektor får i uppdrag att genomföra fördjupade analyser som underlag för anslagsfördel-

ningen för 2016. 

Befintliga satsningar – Övrigt 

Inför 2013 gjorde SLU strategiska satsningar på forskarskolor (9,3 mnkr) och framtidsplattfor-

mar (15 mnkr). Dessa löper t o m 2016.  

Det görs en avsättning på 22,9 mnkr för central medfinansiering av externfinansierade, strate-

giskt viktiga forskningsprojekt. För flera av projekten förutsätts också medfinansiering på fakul-

tets- och institutionsnivå.  

SLU tilldelades år 2010 ett av regeringens strategiska forskningsområden (Trees and Crops for 

the Future, TC4F) som huvudsökande. Satsningen uppgår till 26,7 mnkr för 2015. Av dessa an-

vänds 20,5 mnkr vid SLU. Resterande medel transfereras till medsökande Umeå universitet och 

till Skogforsk. Vetenskapsrådet genomför en utvärdering av samtliga strategiska områden som 

ska redovisas till regeringen den 1 maj 2015.   

I anslagsfördelningen för 2014 redogjordes för satsningen på stimulansmedel till de sju fakultets-

gemensamma institutionerna. Syftet är att stärka och utveckla ny forskningsverksamhet vid dessa 

institutioner som är till gagn för båda berörda fakulteter. Avsättningen är fyraårig (2014-2017) 

och uppgick för 2014 till 3,5 mnkr. För 2015 utökas avsättning till den nivå som den ska ligga på 

resterande tre år, nämligen 7 mnkr/år.  

En annan satsning som gjordes i anslagsfördelningen för 2014 rörde fakultetsgemensamma äm-

nesområden. För att stärka bilden av ett SLU, minimera riskerna för dubbleringar och dra nytta 

av gemensamma resurser och kompetenser görs en satsning på samarbete mellan forskargrupper 

                                                 
4
 Satsningen fördelades under 2014 till tre fakulteter. Den fördelas i sin helt till VH-fakulteten under 2015. 
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inom växtskydd, växtförädling och odlingssystem. Den strategiska satsningen görs under sex år 

(2014-2019) med utvärdering och prövning efter tre år. För 2014 avsattes 750 tkr per ämnesom-

råde från central nivå och lika mycket från de tre fakulteterna (LTV-fak, NJ-fak och S-fak) till-

sammans, dvs. 1 500 tkr per ämnesområde. För 2015 utökas avsättningen till den nivå som ska 

gälla resterande delen av perioden, nämligen 1 500 tkr per ämnesområde från universitetet 

centralt och lika mycket från de tre fakulteterna tillsammans, totalt 3 000 tkr per ämnesområde.  

Nya satsningar 

Under 2014 har SLU träffat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om en gemen-

sam strategisk satsning med syftet att stärka SLU i Skara som en nod för regional samverkan och 

samtidigt bidra till utvecklingen av västsvensk jordbruks- och livsmedelsproduktion. Inlednings-

vis görs forsknings- och utvecklingssatsningar inom områdena Hållbar produktion och konsumt-

ion av animalieprodukter, Precisionsodling, Ett fossilfritt jordbruk samt Kunskapsförmedling till 

lantbruket. SLU bidrar med 4 mnkr per år, varav halva summan kommer från gemensamma me-

del och 1 miljon vardera kommer från NJ- och VH-fakulteterna, samt med in kind–bidrag i 

samma storleksordning. Finansieringen från Västra Götalandsregionen uppgår till 8,6 miljoner kr 

per år. Vidare förväntas näringslivet bidra med betydande medfinansiering i storleksordningen 

drygt 4 mnkr. Satsningen omfattar perioden 2014-07-01 till 2017-06-30. Efter de första två åren 

ska parterna gemensamt ta ställning till eventuellt fortsatt samarbete. 

SLU satsar 2 mnkr på att utveckla programmet Global Challenges University Alliance (GCUA). 

Syftet är att utifrån de globala utmaningar som finns idag samla kunskap och föreslå lösningar 

genom forskning och utbildning av framtidens ledare inom bioekonomiområdet. Detta görs ge-

nom att SLU skapar nära samarbeten med ett 20-tal strategiskt utvalda partneruniversitet över 

hela världen. Under 2015 går initiativet in i en ny fas där alliansen ska formaliseras och vidare-

utvecklas.  

SLU gör från och med 2015 en satsning på en gemensam finansieringsmodell för forskningsin-

frastruktur. Satsningen innebär att institutioner kan ansöka om finansieringsstöd för uppbyggnad 

och utveckling av infrastruktur som är en förutsättning för högkvalitativ forskning. Genom att 

ökat samutnyttjande främjas väntas satsningen också bidra till ett effektivare resursutnyttjande. 

Arbetet inleds under 2015, men bedömningen är att det inte uppstår några betydande kostnader 

förrän 2016. Således är ambitionen att i anslagsfördelningen för 2016 göra en riktad satsning för 

detta ändamål. 

3.2 Anslag för gemensamma ändamål 

För 2015 avsätts sammanlagt 155 285 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som förde-

las senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 5 redovisas sådana avsättningar 

för 2015 jämfört med 2014. 
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Tabell 5: Avsättning för gemensamma ändamål 2015
5
 

Ändamål 2014 2015 

Rektors medel och internationalisering 11 693 11 647 

Strategiska satsningar på medfinansiering 23 585 22 935 

Andra strategiska satsningar 37 470 33 335 

Gemensamma lokaler* 12 120 25 390 

Övriga avsättningar** 24 024 18 239 

Engångskostnader flytt från Skara 7 000 7 000 

Anslag för klinisk verksamhet, UDS*** 29 119 37 740 

TOTALT 145 011 155 285 

* Bokningsbara lokaler finansierades 2014 av fakulteterna 

** Vissa avsättningar finansieras fr o m 2015 med påslag 

***Ökad ersättning för ökade lokalkostnader vid UDS 

 

Avsättningen för gemensamma ändamål ökar inom forskning och forskarutbildning, vilket beror 

att bokningsbara lokaler finansieras centralt fr.o.m. 2015 och i högre grad belastar forskning och 

forskarutbildning än tidigare, samt att avsättningen för anslag för klinisk verksamhet vid UDS 

ökar (se avsnitt 5.7).  

I gruppen andra strategiska satsningar ingår de fakultetsövergripande KoN-satsningarna, ledar-

skapssatsningen (KoN), planeringsstöd vid externfinansiering, stimulansmedel till fakultetsge-

mensamma institutioner, riktade satsning till några ledande forskare, satsningen i Västra Götal-

and, vissa samverkansinsatser (t ex GCUA) samt avsättningar till vissa tidsbegränsade ändamål 

av mindre omfattning. 

I gruppen övriga avsättningar ingår transfereringar av anslag på 10,8 mnkr, medlemsavgifter och 

centrumbildningar, avsättning för universitetsgemensamma råd (rådet för utbildning på forskar-

nivå och försöksdjursrådet), ortsanslaget (se avsnitt 5.8), avsättning för nordiska genbanken i re-

gleringsbrevet samt andra avsättningar till vissa ändamål av mindre omfattning. 

 

 

  

                                                 
5
 En del av de särskilda satsningarna i avsnitt 3.1.3 ingår också i tabell 5. Det gäller satsningar som är universitetsö-

vergripande och inte direkt avsedda för en av fakulteterna. De satsningar som är kopplade till respektive fakultet 

fördelas direkt till fakultetsnivån och redovisas inte i tabell 5.  



Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för 2015 

18 

 

3.3 Sammanställning statsanslag forskning och forskarutbildning 

I tabell 6 visas anslagsutvecklingen per fakultet 2015 jämfört med 2014.  

Tabell 6: Anslagsram per fakultet – forskning och forskarutbildning (tkr) 

Fakultet Statsanslag 

2014 

Statsanslag 

2015 

Förändring 

LTV-fakulteten* 125 482 124 571 -911 

NJ-fakulteten** 341 656 340 159 -1 497 

S-fakulteten*** 217 663 212 730 -4 933 

VH-fakulteten**** 264 712 263 367 -1 345  

UDS 29 119 37 740 8 621 

Gemensamma ändamål***** 115 893 117 545 1 652 

TOTALT 1 094 525 1 096 113 1 588 
* Förändringen på –0,9 mnkr netto beror huvudsakligen på erhållen PLO, ökad satsning på fakultetsgemensamma 

ämnesområden, minskat basanslag samt avslutad satsning bioinformatik.  

** Förändringen på -1,5 mnkr netto beror huvudsakligen på erhållen PLO, ökad satsning på fakultetsgemensamma 

ämnesområden, minskat basanslag samt avslutad satsning bioinformatik. 

*** Förändringen på -4,9 mnkr netto beror huvudsakligen på erhållen PLO, ökad satsning på fakultetsgemensamma 

ämnesområden, omfördelning av anslag för vattenbruk till VH, avslutade satsningar bioinformatik och bildanalys. 

**** Förändringen på -1,3 mnkr netto beror huvudsakligen på erhållen PLO, omfördelning av anslag för vattenbruk 

från S och NJ, avslutade satsningar på sammanlagt 2,3 mnkr samt minskade anslag i prestationstilldelningen.  

***** Förändringen på 1,7 mnkr netto beror huvudsakligen på erhållen PLO, ökade anslag till fakultetsgemen-

samma institutioner, nya satsningar enligt avsnitt 3.1, avslutade satsningar på t ex exellensbidrag och yngre forskare 

samt ökad belastning bokningsbara lokaler, 

 

Sammanfattningsvis, av det totala statsanslaget till forskning och forskarutbildning fördelas 579 

mkr som basanslag, 164 mnkr som prestationstilldelning, 155 mnkr som gemensamma avsätt-

ningar (varav 56 mnkr är strategiska satsningar som fördelas ut i verksamheten under året, se ta-

bell 5), 148 mnkr är riktade satsningar eller andra ändamål som fördelas direkt till fakulteterna 

och 49 mnkr är anslag som är villkorade i regleringsbrevet och som fördelas ut till fakulteterna 

inklusive det strategiska forskningsområdet TC4F.  

 

Uppdrag ges i avsnitt 8-11 till fakultetsnämnderna rörande forskning och forskarutbilning.  

4. Fortlöpande miljöanalys 
Fortlöpande miljöanalys tilldelas ett anslag på 161,2 mnkr för 2015. Det är en ökning med 21,8 

mnkr jämfört med 2014. Orsaken är, utöver PLO på 0,8 mnkr, de riktade satsningar som rege-

ringen gör på ökade anslag till ArtDatabanken med 15 mnkr och på planeringen för ett nytt 

forskningsfartyg med 6 mnkr.  

SLU har därutöver under ett antal år disponerat medel till fortlöpande miljöanalys:  
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 2009-2011, årligt anslag om 45-47 mnkr genom energi- och klimatpropositionen,  

 2012-2013, årligt anslag om i snitt 24 mnkr genom landsbygdsprogrammets (LBP) tek-

niska stöd, 

 2014, anslag om 20 mnkr genom LBP:s tekniska stöd. 

Enligt underhandsbesked från regeringskansliet finns fortfarande möjligheten att SLU tilldelas 

medel från LBP:s tekniska stöd även för 2015. Hur stort belopp som eventuellt tilldelas är osä-

kert. Besked kommer först i regleringsbrevet i slutet av december månad.  

4.1 Anslagsfördelningsprinciper 

Oavsett om SLU tilldelas ytterligare medel via LBP eller inte kommer den verksamhet som av 

rådet för fortlöpande miljöanalys klassificerats som formella åtaganden (se Formella åtaganden 

inom SLU:s fortlöpande miljöanalys finansierade inom statsanslaget, dnr SLU ua 2014.5.1-

3487) att prioriteras. Även stödverksamhet inom kommunikation och datahantering prioriteras, 

men får vissa nedskärningar. Program- och koordinatororganisationen kvarstår för att bibehålla 

möjligheten till en fortsatt programutveckling för av SLU angelägna områden, för samordning 

och dialog med avnämare. Motivet är att flertalet miljöanalysprogram rymmer betydligt mer 

verksamhet än den som finansieras genom statsanslaget. 

Om SLU inte tilldelas motsvarande belopp från LBP som för 2014, 20 mnkr, innebär det att hu-

vuddelen av det som återstår av den verksamhet som etablerades i och med satsningen i energi- 

och klimatpropositionen 2009 kommer att avvecklas. Det drabbar projekt inom alla tio miljöana-

lysprogrammen, till exempel skog, kust och hav, biologisk mångfald, övergödning och giftfri 

miljö.  
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4.2 Sammanställning statsanslag fortlöpande miljöanalys 

I tabell 7 redovisas utvecklingen av statsanslag under perioden 2013-2015 inklusive medel från 

landsbygdsprogrammet.  

Tabell 7: Anslagsram per fakultet – fortlöpande miljöanalys (tkr) 

Fakultet Statsanslag 

2013 

Statsanslag 

2014 

Förändring 

** 

Statsanslag 

2015 

LTV-fakulteten 1 503 1 597 -968 629 

NJ-fakulteten 104 090 100 183 8 037 108 220 

S-fakulteten 41 412 44 244 -6 377 37 867 

VH-fakulteten 4 048 4 709 -2 606 2 103 

Gemensamma ändamål 10 887 8 656 3 682 12 338 

Landsbygdsprogrammet* -21 500 -20 000 20 000 0 

TOTALT 140 440 139 390 21 768 161 157 
*SLU tilldelades 21 500 tkr från landsbygdsprogrammet 2013 och 20 000 tkr 2014. Dessa medel fördelades till fa-

kulteterna och ingår i kolumnen statsanslag 2013 respektive 2014. Det är fortfarande osäkert ifall SLU erhåller nå-

gon tilldelning från Landsbygdsprogrammet för 2015. 

**I kolumnen förändring redovisas skillnaden mellan neddragningen med anledning av landsbygdsprogrammet och 

tilldelad PLO för 2015. Ökning på NJ-fak förklaras av att den riktade satsningen på Svenska artprojektet fördelas 

dit. Ökningen på gemensamma ändamål beror på den riktade satsningen på forskningsfartyg. 

Uppdrag ges i avsnitt 8-11 till fakultetsnämnderna rörande fortlöpande miljöanalys.  
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5. Finansiering av gemensam verksamhet 
Från och med 2015 införs nya riktlinjer för finansiering av universitets- och fakultetsgemensamt 

stöd. Riktlinjerna är baserade på SUHF:s rekommendationer för hantering av gemensamma kost-

nader. Modellen ska bidra till en tydlig, transparant samt kostnadseffektiv hantering av gemen-

samma kostnader och därmed skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Mo-

dellen innebär att resurser tas från kärnverksamheten för att skapa stöd för denna. Det är därför 

av yttersta vikt att användningen av medlen präglas av hög effektivitet och stark verksamhetsin-

riktning.  

Vid dimensionering av de universitets- och fakultetsgemensamma verksamheterna ska föregå-

ende års budget användas som utgångspunkt och räknas upp med PLO. Eventuella satsningar 

eller besparingar utöver den huvudprincipen ska beslutas av rektor. Det gemensamma stödets 

andel av universitetet följs upp med två nyckeltal; andelen helårsarbetskrafter av totala antalet 

helårsarbetskrafter vid universitetet samt andelen kostnader för gemensamt stöd av totala kostna-

derna vid universitetet. Målet för stödverksamheten är att erbjuda kärnverksamheten goda ser-

vicenivåer och minimera kostnaderna inom överenskommen servicenivå. 

5.1 Universitetspåslaget 

Universitetspåslaget tas ut med procentuella påslag på lönekostnaden. Från och med 2015 finns 

det två olika procentuella påslag; ett för grundutbildningen (ca 15 procent) och ett för forskning 

och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys (ca 16 procent). Det sistnämnda appliceras 

även på gemensamma verksamheter på institutionerna/motsvarande. Påslaget inom forskning och 

forskarutbildning ökar med ca 1 procentenhet jämfört med 2014, vilket beror på att vissa tjänster 

som tidigare varit avgiftsbelagda kommer att ingå i universitetspåslaget. 

Universitetspåslagets storlek beslutas årligen av rektor efter förslag från universitetsdirektören. 

Universitetspåslaget finansierar universitetsledningen, stora delar av universitetsadministrationen 

där även fakultetskanslierna ingår samt vissa övriga ändamål såsom SUNET, företagshälsovård, 

facklig verksamhet och administrativa datasystem. 

5.2 Fakultetspåslaget 

Fakultetspåslaget tas ut med procentuella påslag på lönekostnaden. Från och med 2015 införs ett 

för hela universitetet gemensamt fakultetspåslag. Det innebär att alla institutioner motsvarande 

betalar samma procentuella påslag oavsett fakultetstillhörighet. Det finns två olika procentuella 

påslag; ett för grundutbildningen (3,7 procent) och ett för forskning och forskarutbildning samt 

fortlöpande miljöanalys (1,9 procent). Det sistnämnda appliceras även på gemensamma verk-

samheter på institutionerna/motsvarande.  

Fakultetspåslagets storlek beslutas årligen av rektor efter förslag från dekanerna. Fakultetspåsla-

get finansierar fakultetsledningen samt nämndkostnader på fakultetsnivå. 
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5.3 Bibliotekspåslaget  

Bibliotekspåslaget tas ut med ett procentuellt påslag på lönekostnaden för forskning och forskar-

utbildning, fortlöpande miljöanalys samt gemensamma verksamheter på institution-

er/motsvarande. Från och med 2015 betalar alla institutioner motsvarande samma procentuella 

påslag (cirka 3 procent) oavsett fakultetstillhörighet.  

Kostnader för bibliotekets stöd till grundutbildningen fördelas till institutionerna baserat på upp-

draget i antal hst (cirka 4 800 kr/helårsstudent) och tas ut som en årligt fast avgift på institutions-

nivå tillsammans med gemensam utbildningsadministration. 

Bibliotekets dimensionering beslutas årligen av rektor efter samråd med biblioteksrådet. Ett för-

slag till dimensionering tas fram av överbibliotekarien för diskussion i biblioteksrådet.  

5.4 Fast avgift för utbildningsadministration 

Kostnader för gemensam utbildningsadministration och studerandeinfrastruktur fördelas till in-

stitutionerna baserat på uppdraget i antal hst (cirka 13 200 kr/helårsstudent) och tas ut som en 

årligt fast avgift på institutionsnivå (se avsnitt 5.4). 

Dimensionering beslutas årligen av rektor efter förslag från universitetsdirektören. Universitets-

direktörens förslag ska behandlas i UN före dess att rektor fattar beslut.  

5.5 Obligatoriska avgifter knutna till lokaler 

Kostnader för delar av friställda lokaler samt skalskydd fördelas till institutionerna motsvarande 

baserat på lokalyta (111 kr/kvadratmeter) och debiteras månatligen. 

Dimensionering beslutas årligen av rektor efter förslag från universitetsdirektören.  

5.6 Övriga avgifter 

Universitetsadministrationen erbjuder vissa tjänster mot avgift. Nyttjandet är i de flesta fall fri-

villigt och betalas i sin helhet av den som beställer tjänsten. De avgiftsfinansierade tjänsterna be-

står i huvudsak av service-, konferens-, IT- och teletjänster. Priser och utbud regleras i en katalog 

som årligen ska fastställas av universitetsdirektören. 

Priserna för avgiftsbelagda tjänster kommer generellt att minska inför 2015 eftersom universi-

tetsadministrationen inte längre belastas med påslag. Dessutom kommer flera tjänster som hittills 

varit avgiftsbelagda att bekostas via universitetspåslaget och därmed göras tillgängliga för samt-

liga institutioner.   
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5.7 Finansiering av Universitetsdjursjukhuset (UDS) 

UDS finansieras på två sätt, genom kundintäkter och genom anslag för klinisk verksamhet 

(AKV) via SLU:s statsanslag. AKV ges med anledning av att UDS har extra kostnader genom 

sitt uppdrag att vara en resurs för utbildning och forskning. Tilldelningen av AKV motiveras 

med att UDS behöver andra typer av lokaler, till en högre kostnad, än vad som annars skulle vara 

fallet. Uppdraget att vara en stödresurs inom utbildning och forskning leder även till lägre effek-

tivitet i verksamheten och därmed också till lägre intäkter.  

UDS har under 2014 flyttat in i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC). 

Det huvudsakliga skälet till att AKV nu diskuteras är att lokalkostnaderna ökar vid inflyttning i 

VHC. Kostnadsökningarna vid UDS kan aldrig fullt ut täckas av ökade kundintäkter eftersom de 

nya lokalerna anpassats för UDS som en resurs för utbildning och forskning. Således är det nöd-

vändigt att se över nivån på AKV. Den kliniska verksamheten avser dels UDS och dels Ambula-

toriska kliniken. Den ambulatoriska kliniken ansvarar VH-fakulteten för och behovet av ökat 

statsanslag tas där från VH-fakultetens statsanslag. 

Under 2014 har UDS tagit fram en affärsplan som beskriver möjligheterna till rationalisering i 

den egna verksamheten för att bidra till finansieringen av de ökade lokalkostnaderna. Effekten av 

dessa rationaliseringar kommer att användas för att successivt minska statsanslaget till den lö-

pande kliniska verksamheten.  

Statsanslaget för klinisk verksamhet från universitetet till UDS ökar med 8,6 mnkr för 2015 jäm-

för med 2014 enligt tabell 8.  

Tabell 8: Anslag för klinisk verksamhet till UDS 2013 – 2020 (tkr) 

 

Fotnot: Posterna är inte uppräknade med PLO från och med 2015.  

Statsanslaget från VH-fakulteten till Ambulatoriska kliniken ökar med 1 mnkr för att täcka 

ökande lokalkostnader.  

Anslag till klinisk verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UDS institutsuppgifter 4 023 4 119 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140

Särskild ersättning för lokalkostnadsökning 25 000 33 600 24 500 22 500 21 200 20 000 18 600

Totalt statsanslag från SLU centralt 4 023 29 119 37 740 28 640 26 640 25 340 24 140 22 740

Statsanslag från VH-fakulteten

Anslag till klinisk färdighetsträning 17 000 17 408 17 495 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Forskningsanslag 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ambulatoriska kliniken 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

lokalersättning Ambulatoriska kliniken 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Totalt till UDS och Ambulatoriska kliniken 26 000 26 408 27 495 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Totalt till UDS 23 023 48 527 57 235 47 640 45 640 44 340 43 140 41 740

Totalt statsanslag till Ambulatoriska 7 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Totalt till kliniska verksamhet 30 023 55 527 65 235 55 640 53 640 52 340 51 140 49 740
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Enligt UDS affärsplan kommer rationaliseringar inom den egna verksamheten att göra att beho-

vet av AKV minskar från 2016 och framåt. Dessutom finns möjligheten för SLU att få köpa 

stallbyggnader i VHC, vilket kan reducera lokalkostnaden med 6 mnkr/år. Den centrala finansie-

ringen av AKV kan, givet rationaliseringarna i utkastet till affärsplan och givet minskade lokal-

kostnader för stallar, minska med 9 mnkr 2016 till 28,6 mnkr, ytterligare 2 mnkr 2017 och med 

ytterligare 1 mnkr 2018. Affärsplanen har utarbetats av UDS parallellt med handläggning av an-

slagsfördelning för universitetet. Underlaget till den långsiktiga finansieringsmodellen är hämtad 

från senaste versionen av utkast till affärsplan.  

5.8 Ortsanslag  

Anslag anvisas för SLU-gemensamma resurser vid respektive campus. Ortsanslaget ska täcka 

vissa resor och representation. Receptionerna har tidigare finansierats med ortsanslaget, men be-

kostas via universitetspåslaget från och med 2015. Ansvaret för den ortscentrerade verksamheten 

ges till LTV-fakulteten i Alnarp, S-fakulteten i Umeå och NJ- och VH-fakulteterna gemensamt 

för Ultuna och Skara. Alnarp tilldelas 216 tkr, Ultuna 108 tkr, Umeå 324 tkr och Skara 108 tkr, 

vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med 2014 justerat för receptionerna och uppräknat med 

PLO. 

6. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom forskning och forskar-

utbildning från fakultet till institution 

6.1 Fördelningsprinciper 

Fördelning av statsanslag för forskning och forskarutbildning från fakultetsnämnd till institution 

ska göras i tre delar: 

- Basanslag 

- Prestation 

- Tidsbegränsade satsningar 

Fakultetsnämnderna anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ingår 

inte i delarna ovan, utan ska särredovisas i fakultetsnämndernas beslut om resursfördelning och 

tilldelas den verksamhet som anslaget avser.  

Fakulteterna medges därutöver att göra fakultetsgemensamma avsättningar för större anlägg-

ningar, så kallade core facilities.  

Fakultetsnämndens årliga beslutsdokument rörande resursfördelningen ska följa strukturen: 

- Uppdrag i regleringsbrevet 

- Fakultetsgemensamma avsättningar 
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- Basanslag 

- Prestation 

- Tidsbegränsade satsningar 

Dessa principer infördes inför 2014. I de fall principerna leder till stora förändringar av institut-

ionernas anslagsnivåer, får fakulteterna ha interna övergångsbestämmelser om att ökningar och 

minskningar slås ut över en tvåårsperiod. Eventuella övergångsbestämmelser ska framgå av fa-

kultetsnämndens anslagsfördelningsbeslut.  

6.1.1 Basanslag 

Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera 

en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska 

fördelas efter ämnesområde. Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som 

är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen 

ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den 

verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundut-

bildningen. I ämnesområdesindelningen ska institutsuppgifter ingå. 

Statsanslagen får variera i storlek mellan olika ämnesområden. Anslaget är ett uppdrag uttryckt i 

kronor som relativt fritt disponeras av institutionen. Angivet anslag per ämnesområde är ett 

minsta belopp som prefekten ska tilldela ämnesområdet. Prefekten kan fördela mer anslag till ett 

ämnesområde t ex genom att använda den prestationsbaserade tilldelningen.  

Rekryterade professorers lönekostnader (inklusive påslag) ska finansieras med statsanslag
6
. Vid 

beräkningen av statsanslaget till ett ämnesområde ska detta beaktas.  

Förändringar i anslagets storlek får göras när uppdraget till en institution förändras. Det innebär 

att fakulteten inte ska minska anslaget till en institution som under en period har en vakant tjänst, 

eftersom detta inte förändrar uppdraget. Däremot ska anslaget till institutionen förändras vid in-

rättande eller avveckling av ett ämnesområde, eller vid en mer långsiktigt omprioritering av ett 

ämnesområde.  

Inrättande och avveckling av ett ämnesområde beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med 

institutionen. Beslutet ska föregås av ett godkännande av rektor. Aktuella ämnesområden listas i 

fakultetens årliga beslut om anslagsfördelning.  

6.1.2 Prestation 

15 procent av anslagsramen ska fördelas till institutionerna efter prestation. Fördelningen ska 

göras efter samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade an-

slag till fakulteterna. Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5%), bidrags- och upp-

dragsintäkter (5%) samt uppdrag inom forskarutbildning (5%). 

                                                 
6
 Statsanslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning och/eller fortlöpande 

miljöanalys. 
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Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans ett ramanslag. Ramanslaget fördelas av 

prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit. 

6.1.3 Tidsbegränsade satsningar 

Styrelsen och rektor gör tidsbegränsade satsningar som fakultetsnämnderna har att beakta i för-

delningen av statsanslag till institutionerna. Även fakultetsnämnderna medges rätt att i mindre 

omfattning göra tidsbegränsade satsningar.  

7. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom utbildning på grund- 

och avancerad nivå från fakultet till institution 

7.1 Fördelningsprinciper 

För 2015 ska fakultetsnämnderna (FN) fördela anslag för utbildning på grund- och avancerad 

nivå till institutionerna enligt den planering som respektive programnämnd (PN) genomför inom 

angiven anslagsram och enligt dessa anvisningar. 

Införandet av en ny fördelningsmodell ska ske på ett sådant sätt att drastiska förändringar i re-

surstilldelningen på institutionsnivå undviks. Därför får följande omställningsåtgärder tillämpas 

för 2015:  

• PN tillåts att göra viss omfördelning mellan programgrupper inom respektive PN:s anslags-

ram, omfattningen ska redovisas till utbildningsnämnden (UN), 

• FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maxi-

malt -5 % i förhållande till den kursersättning som gavs 2014 för motsvarande kursutbud, 

omfattningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning. 

Vissa fakultetsnämnder anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ska 

särredovisas i fakultetsnämndernas beslut om resurstilldelning och tilldelas den verksamhet som 

anslaget avser. 

7.1.1 Ersättning till viss infrastruktur m.m. 

Finansiering av vissa specifika resurser får ske med anslagsavlyft på fakultetsnivå. Det gäller fö-

reträdesvis infrastruktur som utnyttjas av flera utbildningsprogram/studentgrupper, men inte av 

alla SLU:s studenter, samt programstudierektorer. I vissa fall fördelas finansieringsansvaret på 

två eller flera FN. Del av finansieringen av specialutformade undervisningslokaler sker även med 

avgifter (hyror) från de verksamheter som utnyttjar resurserna, på motsvarande sätt som för van-

liga undervisningslokaler. 

7.1.2 Ersättning till kurser 

Det åligger PN att föreslå ersättningsnivåer för utbildningarna inom respektive ansvarsområde. 

En gemensam fördelningsmodell ska användas för att beräkna en schablonmässig ersättning per 
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kurs som PN har beslutat om kurstillfälle för. Modellen är uppbyggd så att rimliga resurser ges 

till följande huvudkomponenter i kursens genomförande: 

• Baserssättning för kursledning, baseras på schablonmässig lärarlön och högskolepoäng. 

• Ersättning för undervisningen, baseras på schablonmässig lärarlön, högskolepoäng, antal 

studenter samt typ av undervisning: 

o basersättning för föreläsningar, 

o extra ersättning för undervisning beroende på pedagogisk modell, som schablonmässigt 

beskrivs med ett begränsat antal kategorier för olika andel övningstid samt olika grupp-

storlek. 

• Ersättning för examination baseras på schablonmässig lärarlön och antal studenter. 

• Lokalkostnader och relevanta OH beaktas också. 

 

Begreppet övningar används här i vid mening och avser olika former av undervisning med hög 

grad av student-lärar-interaktivitet. Förberedelser och efterarbete beaktas, för såväl föreläsningar 

som övningar. PN påverkar medelstilldelningen genom att föreslå en mer eller mindre resursin-

tensiv kategorisering av respektive kurs med avseende på mängden övningar och gruppstorlek. 

Den specifika kurskategoriseringen blir därmed ett uttryck för PN:s ambitionsnivå för respektive 

kurs inom given resursram. 

Många kurser genomförs med en stor variation i undervisningsmetoder och flera olika typer av 

undervisning och gruppstorlekar förekommer inom en och samma kurs. Modellen kan därför, 

med sina relativt få kategorier, endast ge en schablonmässigt beräknad ersättning som i grova 

drag tar hänsyn till olika typer av undervisning och antalet studenter. UN bestämmer vilka kurs-

kategorier som ska finnas och ersättningsnivåerna för dessa.  

Dessutom ska ett belopp fördelas per hst till kursansvarig institution som motsvarar kostnader för 

gemensamma utbildningsadministrativa kostnader och bibliotekskostnader, som tidigare finansi-

erades via anslagsavlyft, men som från och med 2015 betalas av institutionerna (se avsnitt 5). 

7.1.3 Undantag och särskilda ändamål 

Tillsvidare tillämpas den resursfördelning som för närvarande används inom respektive fakultet 

för självständiga arbeten (examensarbeten). Möjligheten att delfinansiera självständiga arbeten 

på avancerad nivå med medel från redovisningsområdet forskning och forskarutbildning kvar-

står. Ersättning till praktikkurser och projektbaserade fördjupningsarbeten beräknas tillsvidare 

baserat på antal helårsstudenter.  

Därutöver medges PN fördela resurser för särskilda ändamål. Det kan gälla genomförandet av 

särskilt resurskrävande undervisning, som inte ryms inom den gemensamma modellen. Sådana 

extratillägg ska motiveras och redovisas tydligt. Det kan även gälla särskilda, tidsbegränsade 

satsningar i form av strategisk och pedagogisk utveckling i samband med bl.a. införande eller 

avveckling av viss utbildning. Kontinuerlig utveckling inom enskilda kurser måste dock rymmas 

inom den ordinarie kursersättningen.  
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7.1.4 Institutionsnivån 

Institutionen bestämmer hur medlen ska användas inom sin verksamhet inom den ram som tillde-

lat anslag och kursplaner anger. Det innebär att det är möjligt för prefekten att göra omfördelning 

såväl mellan som inom enskilda kurser. Ytterst är det kursledaren som utformar schemat och 

därmed bestämmer avvägningen mellan olika undervisningsformer, gruppstorlekar etc.  

Från och med 2015 samlas kostnader, intäkter och prestationer hos den kursansvariga institu-

tionen. Kostnaden för personal från andra institutioner, som medverkar i kursens genomförande, 

ska internfaktureras den kursansvariga institutionen. 

7.1.5 Fortsatt utredning 

Den harmoniserade modellen ska användas vid resursfördelning från fakultet till institution, men 

effekterna reduceras i och med att enskilda institutioners anslag inte får minska mer än -5 pro-

cent av statsanslaget för 2014 för ett motsvarande uppdrag. De fyra programnämnderna har i 

uppdrag av UN att i samband med att resurserna fördelas beskriva konsekvenserna av om mo-

dellen skulle tillåtas få full effekt. Detta underlag ska användas för att fortsätta utveckla mo-

dellen inför 2016.   

UN ska således fortsätta implementeringen av den nya resursfördelningsmodellen och ska därvid 

tillse att dialog förs med kursansvariga institutioner om kurskategoriseringen och den därav föl-

jande resurstilldelningen. 

UN ska också göra konsekvensanalyser av den gemensamma resursfördelningsmodellens verk-

liga utfall för 2015 och vid behov förändra modellens komponenter och parametervärden inför 

2016.  
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8. Uppdrag till LTV-fakulteten        
 

8.1 Övergripande uppdrag 

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universi-

tet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kun-

skapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av 

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

samhället”.  

LTV-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena 

landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs 

både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växt-

skydd tillsammans med NJ-fakulteten och S-fakulteten. Hela universitetet ansvarar för frågor om 

miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.  

Fakulteten ansvarar för att verksamheten avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning, forskning 

och fortlöpande miljöanalys inom ramen för tilldelade resurser, samt att tillgängliga resurser ut-

nyttjas effektivt. Fakulteten ansvarar vidare för att följa och analysera utvecklingen i den egna 

verksamheten och i relevanta delar av omvärlden och därvid vidta nödvändiga förändringar. 

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta 

och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna: 

 Institutionen för biosystem och teknik styrs gemensamt av LTV-fakulteten och VH-

fakulteten, 

 Institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ-fakulteten och LTV-fakulteten. 

 

8.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av följande utbildningsprogram 

och fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som pro-

gramnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN L&T) utarbetar samt de anvis-

ningar som anges i avsnitt 7. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (mot-

svarande) vid andra fakulteter. 

Programgrupp Utbildningsprogram 

Landskapsarkitekt 

exkl. Uppsala 

 

  Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp 

  Landscape Architecture – Master´s Programme 

Landskapsarkitekt 

Uppsala 
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  Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 

Park och trädgård  

  Landskapsingenjörsprogram 

  Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram 

  Natur, hälsa och trädgård – magisterprogram * 

  Sustainable Urban Management – Master´s Programme 

  Urban Forestry and Urban Greening – magisterprogram * 

  Urban Landscape Dynamics – Master´s Programme * 

  Outdoor environments for health and well-being – Mas-

ter´s Programme ** 

Odling, trädgård  

  Hortonomprogram 

  Trädgårdsingenjör: marknad – kandidatprogram * 

  Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram 

  Agroecology – Master´s Programme 

Studenter utan programkoppling inom landskap och trädgård 

* Programmet är under avveckling. 

** Nytt utbildningsprogram från och med 2015. 

 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att 

 använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internatio-

naliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med upp-

följningen av uppdragen under våren 2015. 

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt anslagsram för 2015. För uppdelning 

av uppdraget och statsanslaget per programgrupp, se bilaga 1:2: 

 2014 2015 

Uppdrag hst 934 934 

Ramanslag, tkr 94 963 103 850 

Fotnot: Inför 2015 förändras principer för uttag av gemensamma kostnader, vilket försvårar jämförelsen av anslags-

utvecklingen mellan 2014 och 2015. För att det ska vara möjligt att med någorlunda precision jämföra utrymmet att 

bedriva verksamhet för mellan åren behöver anslaget justeras för anslag för gemensamma resurser och bokningsbara 

lokaler. LTV tilldelas ett anslag för gemensamma resurser med 9 388 tkr och i anslaget för 2014 ingick ersättning 

för bokningsbara lokaler med 3 604 tkr. LTV-fakultetens anslag justerat för ovan nämnda förändringar ökar med 

3 103 tkr jämfört med 2014.  

30 procent av utförda prestationer i landskapsarkitektprogrammen ersätts enligt utbildnings-

område design. 
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8.3 Forskning och forskarutbildning 

Forskning 

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  

 utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i 

avsnitt 6,  

 svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 

2015. 

 

Forskarutbildning 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2015 och 

därtill hörande ersättning:  

 Uppdrag 2015 Ersättning, tkr 

Examina 13,4 6 499 
En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en dok-

torsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen. 

8.4 Fortlöpande miljöanalys 

Fakulteten ansvarar för programmet: 

 Bebyggd miljö 

 

Uppdraget innebär ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institut-

ioner (motsvarande). 
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9. Uppdrag till NJ-fakulteten 
 

9.1 Övergripande uppdrag 

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universi-

tet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kun-

skapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av 

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

samhället”. 

NJ-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena 

jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället 

och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtför-

ädling och växtskydd tillsammans med LTV-fakulteten och S-fakulteten. Hela universitetet an-

svarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion. 

Fakulteten ansvarar för att verksamheten avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning, forskning 

och fortlöpande miljöanalys inom ramen för tilldelade resurser, samt att tillgängliga resurser ut-

nyttjas effektivt. Fakulteten ansvarar vidare för att följa och analysera utvecklingen i den egna 

verksamheten och i relevanta delar av omvärlden och därvid vidta nödvändiga förändringar. 

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta 

och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna: 

 Institutionen för ekologi styrs gemensamt av NJ-fakulteten och S-fakulteten, 

 Institutionen för mark och miljö styrs gemensamt av NJ-fakulteten och S-fakulteten, 

 Institutionen för skoglig mykologi och patologi styrs gemensamt av S-fakulteten och NJ-

fakulteten, 

 Institutionen för skoglig resurshushållning styrs gemensamt av S-fakulteten och NJ-

fakulteten, 

 Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH-fakulteten och 

NJ -fakulteten, 

 Institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ-fakulteten och LTV-fakulteten. 

 

9.2 Utbildning på grund och avancerad nivå 

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av följande utbildningsprogram 

och fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som pro-

gramnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN N&J) utarbetar samt de anvis-

ningar som anges i avsnitt 7. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (mot-

svarande) vid andra fakulteter.  
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Programgrupp Utbildningsprogram 

Naturvetenskap  

 Nyckel till natur och miljö (naturvetenskaplig bastermin) 

 Agronomprogrammet (studenter antagna före 2007) * 

 Agronomprogrammet – livsmedel 

 Agronomprogrammet – mark/växt 

 Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram 

 Biologi med inriktning mot bioteknik – kandidatprogram  

 Livsmedel – kandidatprogram * 

 EnvEuro – European Master in Environmental Science 

 Environmental pollution and risk assessment – Master’s programme * 

 Soil and water management – Master’s programme 

 Biotechnology – Master’s programme * 

 Ecology – Master’s programme * 

 Integrated water resource management – Master’s programme * 

 Livsmedelstillsyn – magisterprogram * 

 Forests as a natural resource – Master’s programme * 

 Plant biology – Master’s programme 

Teknik  

 Civilingenjörsprogrammet i energisystem 

 Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 

Lantmästare  

 Lantmästare – kandidatprogram  

Ekonomi  

 Agronomprogrammet – ekonomi 

 Ekonomi – kandidatprogram 

 Ekonomprogrammet med naturresursinriktning * 

 Agricultural economics and management – Master’s programme 

 Environmental Economics and Management – Master's Programme 

 Food – innovation and market – Master´s programme ** 

Landsbygd/miljö/ 

tvärvetenskap  

 Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling 

 Environmental communication and management – Master’s programme 

 Miljökommunikation – magisterprogram * 

 Sustainable development – Master’s programme 

 Rural development and natural resource management – Master’s pro-

gramme 

Studenter utan programkoppling inom naturresurser och jordbruk 

* Programmet är under avveckling. 

** Ingen antagning till programmet HT14 och HT15. 
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Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att 

 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 2015. 

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser, anslagsram samt riktade anslag för 2015. 

För uppdelning av uppdraget och statsanslaget per programgrupp, se bilaga 1:2: 

 2014 2015 

Uppdrag hst 1 216 1 229 

Ramanslag, tkr 84 802 94 125 

Fotnot: Inför 2015 förändras principer för uttag av gemensamma kostnader, vilket försvårar jämförelsen av anslags-

utvecklingen mellan 2014 och 2015. För att det ska vara möjligt att med någorlunda precision jämföra utrymmet att 

bedriva verksamhet för mellan åren behöver anslaget justeras för anslag för gemensamma resurser och bokningsbara 

lokaler. NJ tilldelas ett anslag för gemensamma resurser med 12 363 tkr och i anslaget för 2014 ingick ersättning för 

bokningsbara lokaler med 6 694 tkr. NJ-fakultetens anslag justerat för ovan nämnda förändringar ökar med 3 654 tkr 

jämfört med 2014.  

9.3 Forskning och forskarutbildning 

Forskning 

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  

 utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i 

avsnitt 6,  

 svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 

2015, 

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

regleringsbrev för 2015, 

 svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i 

SLU:s regleringsbrev för 2015, 

 beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk 

bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2015, 

 svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2015,  

 fullgöra de åtaganden som överfördes till SLU från Fiskeriverket vid bildandet av in-

stitutionen för akvatiska resurser.  
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Forskarutbildning 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2015 och 

därtill hörande ersättning:  

 Uppdrag 2015 Ersättning, tkr 

Examina 39,7 19 255 
En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en dok-

torsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen. 

9.4 Fortlöpande miljöanalys 

Fakulteten ansvarar för programmen: 

 Jordbrukslandskap 

 Sjöar och vattendrag 

 Kust och hav 

 Övergödning 

 Försurning 

 Biologisk mångfald 

 

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden inom 

SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med NJ-fak), för koordinatorer, för avnämargrupper samt 

att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande). 

NJ-fakulteten har vidare i uppdrag att ansvara för den verksamhet som bedrivs vid ArtDataban-

ken i enlighet med villkor i SLU:s regleringsbrev. 
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10. Uppdrag till S-fakulteten    

 

10.1 Övergripande uppdrag 

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universi-

tet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kun-

skapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av 

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

samhället”. 

S-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdet skog, 

inklusive skogsekosystem och dessas hållbara brukande. Detta sker i nära samverkan med det 

omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för od-

lingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fakulteten och NJ-fakulteten. 

Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produkt-

ion. 

Fakulteten ansvarar för att verksamheten avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning, forskning 

och fortlöpande miljöanalys inom ramen för tilldelade resurser, samt att tillgängliga resurser ut-

nyttjas effektivt. Fakulteten ansvarar vidare för att följa och analysera utvecklingen i den egna 

verksamheten och i relevanta delar av omvärlden och därvid vidta nödvändiga förändringar. 

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta 

och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna: 

 Institutionen för ekologi styrs gemensamt av NJ-fakulteten och S-fakulteten, 

 Institutionen för mark och miljö styrs gemensamt av NJ-fakulteten och S-fakulteten, 

 Institutionen för skoglig mykologi och patologi styrs gemensamt av S-fakulteten och NJ-

fakulteten, 

 Institutionen för skoglig resurshushållning styrs gemensamt av S-fakulteten och NJ-

fakulteten. 

 

10.2 Utbildning på grund och avancerad nivå 

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av följande utbildningsprogram 

och fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som pro-

gramnämnden för utbildning inom skog (PN S) utarbetar samt de anvisningar som anges i avsnitt 

7. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter. 
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Programgrupp Utbildningsprogram 

Skogsmästare  

 Skogligt basår för blivande skogsmästare (se nedan) 

 Skogsmästarprogrammet 

Jägmästare och 

masterprogram  

 Jägmästarprogrammet 

 Euroforester – Master’s programme 

 Management of Fish and Wildlife Populations – Master’s programme 

 Skogsindustriell ekonomi – masterprogram * 

 Plant and forest biotechnology – Master’s programme * 

Studenter utan programkoppling inom skog 

* Programmet är under avveckling. 

 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att 

 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 2015, 

 utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2015 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 regering-

en, 

 genomföra ett skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser enligt villkor i SLU:s regle-

ringsbrev för 2015. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning. Basåret i Vär-

namo är finansierat av regeringen till och med 2014, studenter som påbörjat utbildningen 

2014 ska ges möjlighet att slutföra under 2015. 

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser, anslagsram samt riktade anslag för 2015. 

För uppdelning av uppdraget och statsanslaget per programgrupp, se bilaga 1:2: 

 2014 2015 

Uppdrag hst 620 620 

Ramanslag, tkr 49 701 52 563 

Skogligt basår, tkr 4 092 2 048 

Slutföra basåret i Värnamo, tkr 0 1 027 

Gammelkroppa skogsskola, tkr 2 386 2 398 

Fotnot: Inför 2015 förändras principer för uttag av gemensamma kostnader, vilket försvårar jämförelsen av anslags-

utvecklingen mellan 2014 och 2015. För att det ska vara möjligt att med någorlunda precision jämföra utrymmet att 

bedriva verksamhet för mellan åren behöver anslaget justeras för anslag för gemensamma resurser och bokningsbara 

lokaler. S tilldelas ett anslag för gemensamma resurser med 6 237 tkr och i anslaget för 2014 ingick ersättning för 
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bokningsbara lokaler med 2 884 tkr. S-fakultetens anslag justerat för ovan nämnda förändringar minskar med -491 

tkr jämfört med 2014.  

10.3 Forskning och forskarutbildning 

Forskning 

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  

 utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i 

avsnitt 6,  

 ansvara för det strategiska forskningsområdet TC4F. 

 

Forskarutbildning 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2015 och 

därtill hörande ersättning:  

 Uppdrag 2015 Ersättning, tkr 

Examina 31,8 15 423 
En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en dok-

torsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen. 

10.4 Fortlöpande miljöanalys 

Fakulteten ansvarar för programmen: 

 Skog 

 Klimat 

 

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden inom 

SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med S-fak), för koordinatorer, för avnämargrupper samt 

att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande). 
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11. Uppdrag till VH-fakulteten 

 

11.1 Övergripande uppdrag 

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universi-

tet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kun-

skapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av 

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

samhället”. 

VH-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena 

veterinärmedicin, inklusive djuromvårdnad, och husdjursvetenskap. Detta sker i nära samverkan 

med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Hela universitetet ansvarar 

för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion. 

Fakulteten ansvarar för att verksamheten avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning, forskning 

och fortlöpande miljöanalys inom ramen för tilldelade resurser, samt att tillgängliga resurser ut-

nyttjas effektivt. Fakulteten ansvarar vidare för att följa och analysera utvecklingen i den egna 

verksamheten och i relevanta delar av omvärlden och därvid vidta nödvändiga förändringar. 

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta 

och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna: 

 Institutionen för biosystem och teknik styrs gemensamt av LTV-fakulteten och VH-

fakulteten, 

 Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH-fakulteten och 

NJ–fakulteten. 

 

11.2 Utbildning på grund och avancerad nivå 

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av följande utbildningsprogram 

och fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som pro-

gramnämnden inom veterinärmedicin och husdjur (PN V&H) utarbetar samt de anvisningar som 

anges i avsnitt 7. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid 

andra fakulteter.  
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Programgrupp Utbildningsprogram 

Veterinärmedicin  

 Veterinärprogrammet 

 TUVE – Veterinär efterutbildning (se nedan) 

Djuromvårdnad  

 Djursjukskötare – kandidatprogram 

Husdjurs-

vetenskap  

 Husdjur magisterprogram/Agronomprogrammet Öppen ingång * 

 Agronomprogrammet – husdjur 

 Etologi och djurskydd – kandidatprogram 

 Husdjursvetenskap – kandidatprogram 

 Animal science – Master’s programme 

Hippologi  

 Hippologprogrammet (se nedan) 

• inriktning ridhäst 

• inriktning travhäst 

• inriktning islandshäst 

Studenter utan programkoppling inom veterinärmedicin och husdjur 

* Programmet är under avveckling. 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att 

 använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internat-

ionaliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med 

uppföljningen av uppdragen under våren 2015, 

 till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbild-

ningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2015. 

VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning i SLU:s årsredovisning.  

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt anslagsram för 2015. För uppdelning 

av uppdraget och statsanslaget per programgrupp, se bilaga 1:2: 

 2014 2015 

Uppdrag hst 960 960 

Ramanslag, tkr 144 820 149 216 

Anslag till UDS för klinisk verksamhet, tkr 17 408 17 495 

Hippologprogrammet, hst 78 78 

Hippologprogrammet, tkr 21 559 18 652 

Hovslagarutbildning, tkr 3 618 3 636 

TUVE, tkr 3 696 3 715 
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Fotnot: Inför 2015 förändras principer för uttag av gemensamma kostnader, vilket försvårar jämförelsen av anslags-

utvecklingen mellan 2014 och 2015. För att det ska vara möjligt att med någorlunda precision jämföra utrymmet att 

bedriva verksamhet för mellan åren behöver anslaget justeras för anslag för gemensamma resurser och bokningsbara 

lokaler. VH tilldelas ett anslag för gemensamma resurser med 9 657 tkr och i anslaget för 2014 ingick ersättning för 

bokningsbara lokaler med 4 737 tkr. VH-fakultetens anslag justerat för ovan nämnda förändringar minskar med -524 

tkr jämfört med 2014.  

11.3 Forskning och forskarutbildning 

Forskning 

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att  

 utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i 

avsnitt 6, 

 genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s 

regleringsbrev för 2015, 

 utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU ua 

Fe.2011.5.0-4093),  

 svara för avelsarbete på fisk enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2015. 

 

Forskarutbildning 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2015 och 

därtill hörande ersättning:  

 Uppdrag 2015 Ersättning, tkr 

Examina 28,1 13 629 
En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en dok-

torsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen. 

11.4 Fortlöpande miljöanalys 

Fakulteten ansvarar för programmet: 

 Giftfri miljö 

 

Uppdraget innebär för koordinator, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institutioner 

(motsvarande). 
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12. Publiceringsbaserad fördelningsmodell 
Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tid-

skriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande sy-

stem: 

Refereegranskade vetenskapliga artiklar 

 Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om 

den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). 

 Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med 

impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. 

 Genomslag – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25% mest cite-

rade inom sitt område.  

Böcker och bokkapitel 

 Produktivitet – en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges 

endast för författade böcker, ej redaktörskap. 

I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. 

Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel  

2 mkr (1,8% av potten) för 2014. Resterande del, 52,8 mnkr, fördelas efter artiklar. 

Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, 

forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2010-2013 och registrerade 

i SLUpub.  

För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen 

ett medelvärde av de fyra åren. 
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Bilaga 1:1: Anslagsramar per redovisningsområde och fakultet (tkr) 

 

*: Inför 2015 förändras principer för uttag av gemensamma kostnader, vilket försvårar jämförelsen av anslagsutvecklingen mellan 2014 och 2015. Anslaget be-

höver justeras för anslag för gemensamma resurser och bokningsbara lokaler för att vara någorlunda jämförbart mellan åren. När en sådan justering görs ökar 

LTV-faks anslag för att genomföra utbildningarna med 3,1 mnkr jämfört med 2014, NJ-fak ökar med 3,7 mnkr, S-fak minskar med -0,5 mnkr och VH-fak mins-

kar med -0,5 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till förändringen är fördelningen av strukturstöd till tre yrkesprogram. 

**: Förändringar jämfört med 2014 beskrivs i avsnitt 3.3, tabell 6. 

***: Förändringar jämfört med 2014 framgår av avsnitt 4.2, tabell 7. 

FOTNOT: År 2013 gällde den tidigare fakultetsstrukturen. I tabellen ovan ligger dåvarande LTJ-fakulteten redovisad under LTV-fak och dåvarande NL-fak un-

der NJ-fak.

Redovisningsområde LTV-fak NJ-fak S-fak VH-fak Gemensamma Avgår Totalt

ändamål 

Utbildning på grund- och avancerad nivå*

2015 103 850 94 126 58 036 192 714 23 339 -1 500 470 563

2014 94 963 84 802 56 179 191 100 46 467 -1 500 472 011

2013 75 477 101 358 55 222 174 598 53 499 -4 500 455 654

Forskning och forskarutbildning **

2015 124 571 340 159 212 730 263 367 155 285 0 1 096 113

2014 125 482 341 656 217 663 264 712 145 012 0 1 094 525

2013 116 899 382 227 191 849 196 471 150 830 0 1 038 276

Fortlöpande miljöanalys***

2015 629 108 220 37 867 2 103 12 338 0 161 157

2014 651 91 534 36 782 2 123 8 300 0 139 390

2013 1 503 104 090 41 412 4 048 10 887 -21 500 140 440

Summa 2015 229 050 542 505 308 633 458 184 190 962 -1 500 1 727 833

2014 221 096 517 992 310 624 457 935 199 780 -1 500 1 705 926

2013 193 879 587 675 288 483 375 117 215 216 -26 000 1 634 370
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Bilaga 1:2: Anslagsramar inom utbildning på grund- och avancerad nivå per programnämnd och 

programgrupp (tkr) 

 

Fotnot: För 2015 gäller att anslaget som tilldelas till PN landskap & trädgård disponeras av LTV-fakulteten, PN naturresurser & lantbruk av NJ-fakulteten, PN 

skog av S-fakulteten och PN veterinärmedicin & husdjur av VH-fakulteten. Vilka program som sorterar under respektive programgrupp beskrivs i uppdragen i 

avsnitt 8-11. 

Programnämnd/programgrupp

A

n

t

Uppdrag 

2014 

(HST)

Takbelopp 

2014 (tkr)

Prognos 

2015 (HST)

Uppdrag 

2015 (HST)

Delsumma 

anslag 2015 

för uppdrag

Strukturstöd
Omföring    

L&T - N&J

Delsumma 

anslag efter 

justeringar

Anslag för 

gem. Resurser
Övriga anslag

TOTALT 

RAMANSLAG 

2015

PN landskap & trädgård 934 89 049 996 933 91 382 3 210 -1 500 93 092 9 388 1 370 103 850

 Landskapsarkitekt exkl LARK Uppsala 265 248 30 729 30 729 30 729

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

 Park och trädgård 218 204 14 787 14 787 691 15 478

 Odling, trädgård 135 126 8 685 4 129 12 814 594 13 408

 Stud. utan programkoppling 143 134 10 036 10 036 85 10 121

 Övrigt -919 -919 9 388 8 469

PN naturresurser & jordbruk 1 216 77 775 1 226 1 229 76 030 2 241 1 500 79 771 12 363 1 991 94 125

 Naturvetenskap 233 233 18 035 2 859 20 894 12 20 906

 Teknik 123 123 8 488 8 488 8 488

 Lantmästare 125 125 7 871 7 871 862 8 733

 Ekonomi 295 295 12 942 12 942 614 13 556

 Landsbygd/Miljö/Tvärvet 200 200 12 167 12 167 292 12 459

 Stud. utan programkoppling 250 253 16 527 16 527 211 16 738

 Övrigt -618 1 500 882 12 363 13 245

PN skog 620 46 683 657 620 46 935 -456 0 46 479 6 237 5 320 58 036

  Skogsmästare 150 142 11 732 11 732 11 732

  Jägmästare + master 414 391 28 695 28 695 -153 28 542

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

 Övrigt -456 -456 6 237 5 473 11 254

PN vet.med. & husdjur 960 147 173 987 960 148 153 -1 468 0 146 685 9 657 36 372 192 714

  Veterinärmedicin inkl. TUVE 480 467 105 570 105 570 3 715 109 284

  Djuromvårdnad 115 112 10 233 10 233 10 233

  Husdjursvetenskap 345 335 27 841 27 841 27 841

  Hippologi 18 652 18 652

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

 Övrigt -1 468 -1 468 9 657 14 006 22 194

Avsättning för gemensamma ändamål 23 339 23 339

Avgiftsbelagda studenter -1 500 -1 500

SUMMA 3730 360 680 3 866 3 742 362 500 3 527 0 366 027 37 645 66 892 470 563
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Bilaga 2 till styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2015, m.m. (dnr SLU ua 2014.1.1.1-

4241) 

Budgetinstruktion för år 2015  

Inför år 2014 har SLU ett ingående kapital på 266 mnkr, vilket motsvarar 9 procent 

av SLU:s omsättning mätt i intäkter.  

Inom universitetet finns obalanser mellan såväl redovisningsområden som 

fakulteter och institutioner. Det är framförallt inom redovisningsområdet utbildning 

på grund- och avancerad nivå som det finns besvärande underskott.  

I enlighet med styrelsens delegationsordning åligger det rektor att besluta om 

budget och investeringsbudget för SLU. Budgeten ska presenteras för styrelsen i 

februari 2015.  

Styrning med kapital 

Under ett antal år har universitetet arbetat med en styrning av verksamhetens 

kapitalanvändning. För att det ska finnas handlingsutrymme att hantera 

förändringar inom och utanför SLU:s organisation ska universitetets kapital inte 

understiga 5 procent av omsättningen. Universitetets finansieringssituation, där 

ungefär hälften av finansieringen sker med tidsbegränsade externa medel, gör att en 

buffert på minst 5 procent av omsättningen är nödvändig. Samtidigt bör i den 

långsiktiga planeringen universitetets kapital inte överstiga 10 procent av 

omsättningen, då det är eftersträvansvärt att utnyttja tilldelade medel.  

SLU:s styrelse uppdrar därför åt rektor att planera för att universitetets kapital hålls 

inom intervallet 5–10 procent av omsättningen (mätt i intäkter). Rektor ges också i 

uppdrag att ansvara för att universitetsadministrationen lämnar en budget med ett 

kapital inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen. 

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2015 

med ett kapital inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen, samt en prognos 

för åren 2016–2017. Fakultetsnämnderna får också i uppdrag att tillse att 
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institutionerna lämnar en budget för år 2015 med ett kapital inom intervallet -3 till 

10 procent av omsättningen, samt en prognos för åren 2016–2017.  

Förändringar i finansiering får stor effekt på små enheter, men kan lättare 

balanseras inom en fakultet. Därför kan universitetet hantera att en institution under 

någon tid har ett negativt kapital, medan en fakultet bör ha större marginaler och 

hanteringsutrymmen. Institutionernas kapital ska inte understiga -3 procent av 

omsättningen inom något redovisningsområde.  

Handlingsplaner 

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2015 med ett kapital 

under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanus 

eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. 

Handlingsplanen omfattar perioden 2015–2017 och ska beskriva vilka beloppssatta 

åtgärder som institutionen planerar att genomföra under 2015 för att inom 

treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna 

intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av dekanus.  

Enligt samma princip ska en fakultet som lämnar en budget för år 2015 med ett 

kapital under 0 procent avlämna en treårig handlingsplan till rektor med kopia till 

planeringsavdelningen. Handlingsplanen omfattar perioden 2015–2017 och ska 

beskriva vilka beloppssatta åtgärder som fakulteten planerar att genomföra under 

2015 för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital 

inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av rektor. 

Universitetsdjursjukhuset (UDS) 

UDS ska lämna en budget för 2015 med minst ett nollresultat. Under 2014 har 

UDS tagit fram en affärsplan som beskriver möjligheterna till rationalisering i 

verksamheten för att bidra till finanseringen av de ökade lokalkostnaderna. 

Statsanslaget till UDS kommer att täcka delar av de löpande kostnadsökningarna 

för de nya lokalerna och delar av engångskostnaderna i samband med flytten till 

VHC. Därför kommer UDS att ha ett stort balanserat underskott vid ingången av 

2015. Det finns inga krav att UDS under 2015 ska amortera av sitt balanserade 

underskott. 

Fakultetsgemensamma institutioner 

De fakultetsgemensamma institutionerna ska göra en budget som ska godkännas av 

båda berörda fakulteter. Institutionens budget ska vara uppdelad internt och 

fakultetsvis identifierbar. 

Investeringsbudget 

Universitetets investeringar ska planeras så att de hålls inom given låneram. 

Investeringsbudgeten ska upprättas så att det finns en marginal på 3 procent för att 

hantera oförutsedda investeringsbehov under budgetåret. Denna reserv bedöms 

nödvändig för att hantera oförutsedda investeringar i SLU:s fastighetsbestånd.  
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Bilaga 2:1 Budgetförutsättningar och tidplan 

I maj 2014 fastställde rektor förändringar i planeringsprocessen vilket bland annat 

innebär en mer komprimerad tidplan än tidigare år. Tidigare år inleddes 

planeringsprocessen i mars med diskussioner om principer för anslagsfördelningen 

och en preliminär anslagsfördelning till fakulteterna beslutades av styrelsen före 

sommaren. Nu är planeringsprocessen koncentrerad till hösten och styrelsen fattar 

endast ett anslagsfördelningsbeslut, i november. Beslutet säger också att planering 

och budgetarbete på fakultets- och institutionsnivån ska färdigställas innan nästa 

verksamhetsår börjar. 

För att klara målet om en effektivare process enligt en komprimerad tidplan som är 

avslutad före årsskiftet behöver de olika nivåerna i organisationen arbeta simultant 

vid upprättandet av budgeten. Planeringsavdelningen fick därför i uppdrag att 

utarbeta budgetförutsättningar som kan användas för att starta processen innan alla 

beslut är fattade. Budgetförutsättningarna är således en tjänstemannaprodukt som 

ska fungera som planeringsunderlag i syfte att starta budgetarbetet. En konsekvens 

är att organisationen behöver ha beredskap att kunna göra vissa förändringar sent i 

processen, efter att de olika besluten är fattade. Budgetförutsättningarna är 

avstämda med universitetsledningen och fakulteterna. 

Tidplan budgetarbetet inför 2015  

22 september 2014 Planeringsavdelningen presenterar PM i ledningsrådet för 

diskussion innefattande förslag till principer, nya satsningar, 

omprioriteringar och pris- och löneomräkning (PLO) som 

underlag till budgetförutsättningarna 

30 september  PM med budgetförutsättningar skickas till fakulteter och 

institutioner (inkl anslagsberäkning till fakultet/motsvarande) 

30 september Budgetverktyget klart att användas  

14 oktober Utbildningsnämnden fastställer förslag till anslagsfördelning för 

utbildning på grund- och avancerad nivå  

24 oktober Budgetförutsättningarna kompletteras från fakultetskanslierna 

med anslagsberäkning från fakultet till institution 

6 november Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och 

budgetinstruktion (MBL senast 28/10) 

14 november Sista dag för fakultetsnämnden/fakulteten att besluta om 

anslagsfördelning och uppdrag till institutionerna, såväl principer 

som anslagsramar (MBL senast 4/11) 

24 november Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna budget och 

budgetkommentar till fakulteterna 

10 december Sista dag då samtliga institutionsbudgetar (inklusive ”fakulteten 

gemensamt”) ska vara godkända av fakulteterna (summan av 

godkända institutionsbudgetar = godkänd fakultetsbudget) 

20 januari Rektor fastställer SLU:s budget (MBL senast 13/1) 

31 januari Sista dag för överföring av institutionsbudgetar/motsvarande till 

Agresso 

19 februari 2015 Styrelsen informeras om SLU:s samlade budget utifrån den 

budgetinstruktion som styrelsen fastställde i november. 

. 


