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Anslagsfördelning och uppdrag för 2016 

Beslut 

Styrelsen beslutar 

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2016 enligt bilaga 1 till detta beslut, 

att fastställa budgetinstruktion för 2016 enligt bilaga 2 till detta beslut, samt 

att uppdra åt rektor att fördela de medel för fortlöpande miljöanalys som kan 

komma SLU till del genom landsbygdsprogrammets (LBP) tekniska stöd. 

Redogörelse för ärendet 

Det är styrelsens uppgift att fördela anslaget dels mellan SLU:s tre redovisnings-

områden, 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 2016 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan 

med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden, rådet för fortlöpande miljöanalys 

och fakultetskanslier. Universitetsadministrationens planeringsavdelning har 

utarbetat underlag för diskussion och förankring i en arbetsgrupp bestående av 

fakultetsdirektörer, fakultetsekonomer 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 för 2016 använts. 

SLU tilldelas ett anslag på 1 801,6 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr jämfört 

med 2015. SLU erhåller pris- och löneomräkning (PLO) på 1,07 procent netto 

(18,3 mnkr). SLU:s beräknade pris- och löneomräkning är brutto på 1,33 procent, 

men regeringen har lagt en generell besparing för alla myndigheter på pris- och 

löneomräkningen varvid nettobeloppet blir lägre. 
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Den största ökningen av anslaget sker till utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Ökning består av återläggningen av de 30 mnkr (uppräknad med pris- och 

löneomräkning) som drogs in från anslaget 2012, samt en förstärkning på drygt 6 

mnkr för att öka platserna inom djursjukskötarutbildningen. 

Regeringen gör också tre nya riktade satsningar vid SLU. Svenska artprojektet vid 

ArtDatabanken får ökat anslag med 15 mnkr, ytterligare 6 mnkr för planering av ett 

nytt svenskt undersöknings- och forskningsfartyg samt 3 miljoner årligen 2016–

2019 för inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. 

Anslagsfördelningen för 2016 inom utbildning på grund- och avancerad nivå görs 

enligt de nya fördelningsprinciperna inför 2015, men med vissa mindre justeringar 

av fördelningsprinciper mellan fakultetsnivå och institutionsnivå baserad på 

genomförd utvärdering av de nya fördelningsprinciperna. Forskarutbildnings-

uppdraget från universitet till fakultet justeras från och med 2016, och baseras på 

ett fyraårigt rullande medelvärde av utförda forskarexamen. I övrigt sker inga 

förändringar av principerna för anslagsfördelningen jämfört med föregående år. 

Den ökade anslagsramen inom utbildning på grund- och avancerad nivå för 2016 

används till en kombination av åtgärder för kvalitetsförstärkning och volymökning 

inom utbildningen. Det är angeläget att utbildningen tillförsäkras resurser för att 

examensmålen ska uppfyllas med hög kvalitet. En förstärkning av anslaget behövs 

också för att svara mot de förväntningar som finns hos arbetsmarknaden och 

studenterna om undervisningens innehåll av praktiska moment, exkursioner, 

externa kontakter etc. Inom Utbildningsdepartementet har tidigare satsningar gjorts 

för att höja ersättningen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket inte har 

kommit SLU till del. Nu genomförs en påtaglig resursförstärkning inom detta 

område även inom SLU. Uppdraget till fakulteterna ökar för 2016, främst i form av 

fler studenter utan programkoppling (140 helårsstudenter). 

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 2012-2015. För 2015 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 underhandsupp-

gifter finns möjligheter för SLU att även för 2016 tilldelas vissa medel från lands-

bygdsprogrammet, men osäkert till vilket belopp. Fördelning av medel sker i 

samplanering med bland annat Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Tidigare år 

har rektor beslutat om slutlig anslagsfördelningen inom SLU för dessa medel. 
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Styrelsen beslutade i anslagsfördelningen 2015 om en plan för förstärkning av 

tilldelning i statsanslag för Universitetssjukhuset (UDS) för att täcka kostnads-

ökningar i samband med flytt till nya lokaler i VHC. Planen byggde på att SLU 

skulle förvärva stallbyggnader och att UDS skulle genomföra egna rationalise-

ringar. Anslagsavsättningen till UDS för 2016 skulle då kunna minskas med totalt 

9,1 mnkr. Med bakgrund av att stallarna ännu inte förvärvats och att UDS ligger 

efter affärsplanen avseende rationaliseringar är bedömningen att en reduktion av 

anslagstilldelningen i enlighet med anslagsfördelningsbeslutet 2015 inte går att 

genomföra för 2016, och därför förskjuts amorteringsplanen ett år och UDS 

tilldelas oförändrat anslag jämfört med 2015. 

VH-fakulteten har från och med år 2014 tilldelats en förstärkning av anslaget med 

60 mkr årligen för att delfinansiera ökade lokalkostnader. De övriga fakulteterna 

har bidragit med sammanlagt 16,5 mnkr per år. Kostnaderna för nya lokaler har för 

VH-fakulteten inte blivit så höga som prognostiserat och ersättningen för forsk-

ningsanläggningen i Lövsta har fått finansiering både från anslagsförstärkning och 

vid försäljning av Ultuna 2:1. Detta föranleder en justering i anslagstilldelningen så 

att anslaget från de tre övriga fakulteterna återförs under två år. 

Baserat på resultaten från KoN-utvärderingen (2009) har sammanlagt ca 86 mnkr 

fördelats årligen till olika, tidsbegränsade satsningar. I uppföljningen av dessa 

satsningar konstateras att de varit mycket positiva och att de enskilda delarna i stort 

sett fungerat som avsett. Vissa fakultetsövergripande satsningar permanentas och 

medel för dessa återförs till fakulteternas basanslag. Enskilda fakulteter får i 

uppdrag att vara sammanhållande för den fortsatta verksamheten. En fortsatt 

särskild fokusering och satsning på livsmedelsområdet bedöms vara mycket viktig 

för SLU, inte minst i relation till den kommande nationella livsmedelsstrategin 

våren 2016.  En central avsättning (3 mnkr) ska bland annat stärka interna 

samarbeten och även finansiera SLU:s engagemang i ansökan om en Food KIC 

(”Knowledge and Innovation Centre”, EU-medel som utlyses av European Institute 

of Innovation & Technology). En samlad översyn av framtidsplattformarna 

kommer göras under det kommande året och därför är tilldelningen till dessa för 

2016 på samma nivå som för 2015. Satsningen på samverkanslektorat permanentas 

och finansieringen med centrala medel förstärks för att närma sig den ursprungliga 

målsättningen. 

SLU gör även en satsning på en gemensam finansieringsmodell för forsknings-

infrastruktur. Satsningen innebär att institutioner kan ansöka om finansieringsstöd 

för uppbyggnad och utveckling av infrastruktur som är en förutsättning för hög-

kvalitativ forskning. För denna riktade satsning avsätts 5 mnkr per år. En särskild 

satsning görs också på en kommunikationsplattform dit 3,5 mnkr avsätts årligen 

under fem år med start 2016. Satsningen går ut på att bland annat stärka SLU:s 

varumärke genom att bredda bilden av universitetets verksamhet. 

  



Anslagsfördelning och uppdrag för 2016 

 

4/6 

 

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2016 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 anslaget i organisationen. Det 

innebär samtidigt att det under 2016 inte finns några centrala reserver att tala om.   

De nya fördelningsprinciperna inom utbildning på grund- och avancerad nivå från 

fakultet till institution innebär bland annat att antalet ersättningskategorier 

reduceras från 18 till 7, ersättningsbeloppen för respektive kategori avrundas till 

jämna 10-tkr för att understryka det schablonmässiga i modellen och praktikkurser 

och projektbaserade fördjupningsarbeten ska omfattas av den gemensamma 

modellen. 

Justeringen i modellen för forskarutbildningsuppdraget genomförs så att en förut-

sägbar beräkningsmetod ska ligga till grund för fördelningen. Genom längden på 

forskarutbildningen och svårigheten att förutse antalet examina från år till år bör 

det vara en viss tidshorisont och en viss utjämning mellan åren.  

Justeringarna i fördelningsprinciperna leder inte till några betydande omfördel-

ningar mellan fakulteterna eller institutionerna. 

Den ökade anslagsramen för 2016 inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

används till en kombination av åtgärder för kvalitetsförstärkning och volymökning 

inom utbildningen. Förutom en kvalitetshöjning i utbildningarna innebär beslutet 

ett tillfälligt ökat uppdrag i antal helårsstudenter (hst). En expansion i kategorin 

studenter utan programkoppling kan ske utan att binda upp framtida handlings-

alternativ. Vidare innebär beslutet förändringar i uppdraget i hst p.g.a. redan 

beslutade förändringar i utbildningsutbudet. Utbildningsnämnden arbetar till-

sammans med programnämnderna med frågan om den långsiktiga utformningen 

och dimensioneringen av framtidens utbildningsutbud. Under 2016 fattas beslut 

inför läsåret 2017/18 med beaktande av de nya ekonomiska förutsättningarna. 

Om SLU inte tilldelas motsvarande belopp från LBP som för 2015, 20 mnkr, 

innebär det att huvuddelen 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 miljöanalysprogrammen, till exempel skog, kust 

och hav, biologisk mångfald, övergödning och giftfri miljö.  
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Återföringen av delar av anslagstilldelningen för VH-fakultetens ökade lokal-

kostnader innebär stora förändringar i VH-fakultetens planerings-förutsättningar. 

Men överskottet från dubbelräkningen av Lövsta under åren 2014 och 2015 samt 

centralt tilldelade medel för ökade lokalkostnader får VH-fakulteten behålla. VH-

fakulteten har nu en stark ekonomi och vid halvårsbokslutet 2015 har fakulteten ett 

balanserat kapital som uppgår till 65 mnkr eller 10 procent av omsättningen. 

Sammantaget har VH-fakulteten sålunda kapacitet att hantera justeringen av den 

beräknade anslagsförstärkningen för ökade lokalkostnader. 

Förskjutningen av amorteringsplanen ett år för Universitetssjukhuset (UDS) inne-

bär att planerade amorterade medel inte kan återföras som fördelning till annan 

verksamhet. För UDS innebär det bl a att förvärvet av stallarna bör genomföras 

under 2016 så att lokalkostnaderna kan reduceras samt att UDS behöver fortsätta 

aktivt arbeta med sin affärsplan för möjliggöra en minskning av det verksamhets-

mässiga underskottet. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitets-

direktör Martin Melkersson. I ärendets beredning har delar av planerings-

avdelningen deltagit. 

 

 

Rolf Brennerfelt 

  

  

Martin Melkersson  
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1. Planeringsförutsättningar samt centrala 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 

regleringsbrevet 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 beaktas 

vid fördelningen av statsanslaget.  

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

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 verksamhetsplaneringen.  

1.1 Övergripande planeringsförutsättningar för 2016  

Vid utarbetande av anslagsfördelningen har budgetpropositionen för 2016 använts som utgångspunkt. 

SLU tilldelas ett anslag på 1 801,6 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr jämfört med 2015. 

Förändringarna framgår av tabell 1.  

Tabell 1: Statsanslag till SLU i budgetpropositionen 2016 (tkr)   

Anslag 2015 1 716 438 

Pris- och löneomräkning, netto 18 339 

Ökat anslag till svenska artprojektet 15 000 

Undersöknings- och forskningsfartyg 6 000 

Återläggning, utbildning på grund och avancerad nivå 31 466 

Nya platser, utbildning på grund och avancerad nivå 6 205 

Riskvärderingsfunktion växtskadegörare 3 000 

Forskningsprop., fördelning/omfördelning 5 000 

Justering 150 

Anslag 2016 1 801 598 

 

SLU erhåller en pris- och löneomräkning (PLO) på totalt 1,07 procent. SLU:s beräknade pris- och 

löneomräkning är brutto på 1,33 procent, men regeringen har lagt en generell besparing för alla 

myndigheter på pris- och löneomräkningen.  

Den största ökningen av anslaget sker till utbildning på grund och avancerad nivå. Denna ökning 

består av återläggningen av de 30 mnkr (uppräknad med pris- och löneomräkning) som drogs in från 

anslaget 2012, samt en förstärkning på drygt 6 mnkr för att öka djursjukskötarutbildningen. 

Regeringen gör också tre nya riktade satsningar vid SLU. Svenska artprojektet vid ArtDatabanken får 

ökat anslag med 15 mnkr. SLU tilldelas dessutom ytterligare 6 mnkr för planering av ett nytt svenskt 

undersöknings- och forskningsfartyg. Regeringen föreslår att denna satsning byggs ut med ytterligare 

1 mnkr 2017 samt ytterligare 22 mnkr 2018. SLU får också 3 mnkr årligen 2016–2019 för inrättandet 

av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. 
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Från forskningspropositionen fick SLU 5 mnkr. SLU hade räknat med ett tillskott på 18 mnkr, men 

regeringens ändrade principer för fördelningen gav SLU 13 mnkr mindre än beräknat. 

Finansieringssituationen är fortsatt delvis oklar för fortlöpande miljöanalys. Utöver statsanslaget för 

fortlöpande miljöanalys tilldelades även 20 mnkr via Landsbygdsprogrammet för år 2015. Besked om 

eventuell finansiering för 2016 kommer först i och med att regleringsbrevet beslutas i december 

månad.  

1.2 Anslag per redovisningsområde  

I tabell 2 redovisas fördelningen av disponibelt anslag till redovisningsområdena 2016 jämfört med 

2015. Fördelningen per fakultet jämfört med tidigare år redovisas i bilaga 1:1.  

Tabell 2: Anslag per redovisningsområde (tkr)   

Redovisningsområde Statsanslag 

2015 

 Statsanslag 
2016 

Förändring 
2015-2016 

Varav nya 
riktade upp-

drag från 
regeringen 

Utb. på grund- och avancerad nivå  473 564  515 267 41 704 0 

Forskning och forskarutbildning  1 096 718  1 117 613 20 895 3 000 

Fortlöpande miljöanalys  146 157  168 718 22 562 21 000 

Totalt 1 716 438  1 801 598 85 160 24 000 

 

De nya riktade uppdragen från regeringen återfinns främst inom redovisningsområdet fortlöpande 

miljöanalys, dvs. 15 mnkr till ArtDatabanken och 6 mnkr för forskningsfartyget. De 3 mnkr för 

inrättandet av en riskvärderingsfunktion hör till institutsuppgiften inom redovisningsområdet forskning 

och forskarutbildning.  

Nuvarande bedömning är att SLU åläggs, i enlighet med villkor i regleringsbrevet, att avsätta minst 

849 810 tkr för forskning och forskarutbildning. Avsättningen beräknas exklusive institutsmedel och 

medel för regeringens satsning på strategiska forskningsområden. SLU uppfyller villkoret.  

Utöver av regeringen definierade uppdrag återförs den dryga miljon för skogligt basår som tidigare 

överförts till redovisningsområdet utbildning på grund och avancerad nivå från forskning och 

forskarutbildning. Detta återställer den tidigare balansen mellan redovisningsområdena. 

1.3 Satsningar inom utbildning på grund- och avancerad nivå 

Den ökade anslagsramen för 2016 används till en kombination av åtgärder för kvalitetsförstärkning 

och volymökning inom utbildningen. Det är angeläget att utbildningen tillförsäkras resurser för att 

examensmålen ska uppfyllas med hög kvalitet. En förstärkning av anslaget behövs också för att svara 

mot de förväntningar som finns hos arbetsmarknaden och studenterna om undervisningens innehåll av 

praktiska moment, exkursioner, externa kontakter etc. Inom utbildningsdepartementet har tidigare 

satsningar gjorts för att höja ersättningen inom samhällsvetenskap och humaniora, vilket inte har 

kommit SLU till del. Nu genomförs en påtaglig och riktad resursförstärkning inom detta område. 

Tabell 3 sammanfattar de mest omfattande förändringarna inom utbildningen för 2016. 
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Tabell 3: Omfattande förändringar för 2016 (tkr) 

Åtgärd Resursför-
stärkning (tkr) 

En prioriterad kvalitetsförstärkning till utbildning inom samhällsvetenskap 

och humaniora, ersättningen per student höjs med drygt 20% 
4 787 

Tillfälligt ökat ramanslag för ökat antal utbildningsplatser 2016  

i form av fler studenter utan programkoppling (140 helårsstudenter) 
7 289 

En generell kvalitetsförstärkning genom finansiering av det s.k. struk-

turstödet, vilket innebär att den reella ersättningen till alla utbildnings-

områden (utöver samhällsvetenskap och humaniora) förbättras 

6 094 

Tillfälligt ökat ramanslag 2016 (utan ökat uppdrag) 8 603 

Nya undervisningslokaler 4 000 

 

Beslutet innebär ett tillfälligt ökat uppdrag i antal helårsstudenter (hst). En expansion i kategorin 

studenter utan programkoppling kan ske utan att binda upp framtida handlingsalternativ. Vidare 

innebär beslutet förändringar i uppdraget i hst pga. redan beslutade förändringar i utbildningsutbudet. 

Utbildningsnämnden arbetar tillsammans med programnämnderna med frågan om den långsiktiga 

utformningen och dimensioneringen av utbildningsutbudet. Under 2016 fattas beslut inför läsåret 

2017/18 med beaktande av de nya ekonomiska förutsättningarna. 

1.4 Justering av forskarutbildningsuppdraget  

Forskarutbildningsuppdraget från universitet till fakultet baseras från och med 2016 på ett fyraårigt 

rullande medelvärde av utförda doktorsexamen. Fakulteterna fördelar därefter uppdraget mellan sina 

institutioner.  

1.5 Anslag för klinisk verksamhet  

Styrelsen beslutade i anslagsfördelningen för 2015 om en plan för förstärkning av statsanslaget för 

UDS för att täcka kostnadsökningar i samband med flytt till nya lokaler i VHC. Planen byggde på att 

SLU skulle förvärva stallbyggnader och att UDS skulle genomföra egna rationaliseringar. Stats-

anslagsavsättningen till UDS för 2016 skulle då kunna minskas med totalt 9,1 mnkr. 

Med bakgrund av stallarna ännu inte förvärvats och att UDS ligger efter affärsplanen avseende 

rationaliseringar är bedömningen att en reduktion av anslagstilldelningen i enlighet med beslutet 2015 

inte går att genomföra för 2016. Därför förskjuts amorteringsplanen ett år och UDS tilldelas 

oförändrat anslag jämfört med 2015.  

1.6 Finansiering av VH-fakultetens lokaler 

VH-fakulteten har från och med år 2014 tilldelats en förstärkning av statsanslaget med 60 mkr årligen 

för att delfinansiera ökade lokalkostnader. De övriga fakulteterna har bidragit med sammanlagt 16,5 

mnkr per år. Kostnaderna för nya lokaler har för VH-fakulteten inte blivit så höga som prognostiserat 

och ersättningen för forskningsanläggningen i Lövsta har räknats dubbelt. Detta föranleder en 

justering i anslagstilldelningen så att anslaget återförs till de tre övriga fakulteterna under två år, se 

vidare avsnitt 5.8. 



 

7  

  

1.7 Uppdrag kopplat till risker och riskåtgärder 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. Dessa 

risker hanteras med ett antal föreslagna riskåtgärder som ska genomföras under verksamhetsåret 2016. 

Ansvaret för riskåtgärderna ligger främst på universitetsnivå eller fakultets-/institutionsnivå. Risk-

åtgärder som hanteras främst på universitetsnivå tas upp i avsnitt 6. Uppdrag kopplade främst till 

fakultetsnivå tas upp i avsnitt 10-13. 

1.8 Uppdrag till fakultetsnämnderna  

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

förordning för Sveriges lantbruksuniversitet och regleringsbrev. Härutöver ska intentionerna i olika 

strategier generera uppdrag. 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 10 till 13 ges uppdrag för 2016 till fakultetsnämnderna. Dessa uppdrag har en direkt koppling 

till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.  

2. Utbildning på grund- och avancerad nivå   

Universitetets utbildningar ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan 

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

ansvaret för utbudet av utbildningar och för resursfördelningen till dessa samlats under utbildnings-

nämnden (UN). I utbildningsorganisationen görs prioriteringar om verksamhet och ekonomi således 

samlat och med ett universitetsövergripande perspektiv. 

Utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas ett statsanslag på 515,3 mnkr för 2016. Det är en 

ökning 41,7 mnkr jämfört med 2015. Den största posten (31,5 mnkr) avser återföring av den besparing 

som regeringen gjorde på SLU:s anslag under perioden 2012-2015. Se vidare tabell 4 för en 

härledning av anslaget för 2016.  

Tabell 4: Anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå 2016 (tkr) 

Anslag 2015 473 564 

Pris- och löneomräkning 5 060 

Återläggning utbildning på grund och avancerad nivå 31 466 

Nya platser utbildning på grund och avancerad nivå 6 205 

Återföring av medel till forskningen från 2015* - 1 027 

Anslag tillgängliga för 2016 515 268 

Nettoökning av tillgängliga anslagsmedel 41 704 
* Avser tillfälligt tillskott för att slutföra skogligt basår i Värnamo VT15 

 

De mest omfattande förändringarna i resursanvändningen för 2016 beskrivs i avsnitt 1.3 och 

sammanfattas i tabell 3. 
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2.1 Anslagsfördelningsprinciper  

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

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

farande baserat på ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på studentvolym. Ingen 

avräkning sker vid årets slut. Det medför att det blir mer avgörande än tidigare hur stora utbildnings-

uppdrag som delas ut. Om den faktiska produktionen avviker från uppdraget kan det komma att 

påverka uppdraget för efterkommande år. 

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

koppling baseras på följande faktorer:  

• Den faktiska andelen (av hst
1
) inom respektive utbildningsområde (baserat på data från 2013)  

• Uppdrag (tilldelat antal hst för 2016)  

• Uppnått antal helårsprestationer (hpr)
2
 för 2014 (det senast avslutade året)  

För varje utbildning beräknas tilldelningen som ersättning per utbildningsområde multiplicerat med 

den aktuella utbildningens andel inom respektive utbildningsområde multiplicerat med student-

volymen. Studentvolymen beräknas här som ett genomsnitt av antal hst (uppdrag) för 2016 och 

uppnått antal hpr för 2014. Antalet hst fångar den planerade/tilldelade volymen, medan antalet hpr 

anger den tidigare uppnådda och genomförda volymen. Detta förfarande reducerar osäkerheten i 

prognosvärden och svängningar mellan åren.  

Resursfördelning från fakultet till institution gjordes också om från och med 2015 enligt SLU-

gemensamma principer. Uppföljning av den gemensamma modellen har genomförts och vissa 

justeringar har beslutats av UN. Det innebär bland annat att antalet ersättningskategorier reduceras 

från 18 till sju, att ersättningsbeloppen avrundas till jämna tiotusental kronor för att understryka det 

schablonmässiga i modellen, att praktikkurser och projektbaserade fördjupningsarbeten ska omfattas 

av den gemensamma modellen. För en mer fullständig beskrivning av UN:s justeringsbeslut, se 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/beslut-ang-justerad-

modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf 

Principer för finansiering av gemensamma resurser, ersättning för utresande utbytesstudenter, 

ersättning för individuella kurser, ersättnings för dubbelklassade kurser och finansiering av 

självständiga arbeten på avancerad nivå är desamma som för 2015. I avsnitt 8 finns styrelsens 

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

från fakultet till institution.  

2.3 Uppdrag 2016 

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. Under perioden 

2013 – 2015 har SLU haft ett uppdrag från regeringen att i genomsnitt utbilda 3 800 hst per år. 

Nuvarande prognos pekar på att detta uppdrag kommer att överskridas något, trots den volym-

minskning som tidigare skett. Det innebär att SLU har haft en ofinansierad överproduktion av 

helårsstudenter.  

                                                   
1
 Hst = helårsstudent. Helårsstudent beräknas som antalet registrerade studenter på en kurs multiplicerat med 

kursens högskolepoäng dividerat med 60.  
2
 Hpr=helårsprestation. Summa avklarade högskolepoäng på kurs under en viss tidsperiod dividerat med 60.  

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/beslut-ang-justerad-modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/beslut-ang-justerad-modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf
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Vilket uppdrag SLU får från regeringen för kommande period är för närvarande inte känt. SLU har 

lämnat förslag om ett uppdrag på 12 000 HST under 2016-2018, dvs 4000 HST per år. SLU har i sitt 

budgetunderlag argumenterat för både volymökning och kvalitetsförstärkning inom utbildningen. 

Föreliggande beslut innebär en tillfällig ökning i antalet utbildningsplatser för 2016 i form av fler 

studenter utan programkoppling (140 hst). 

Totalt sett uppgår utbildningsuppdraget till fakulteterna till 3 979 hst (2015: 3 833) hst inklusive 

hippologutbildningen och tilläggsutbildning för utländska veterinärer (Tu-vet). De två sistnämnda 

utbildningarna finansieras med riktade statsanslag via regleringsbrevet.  

2.4 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 överens-

stämmer med hanteringen vid övriga lärosäten i Sverige. Ersättningsnivåerna för 2016 för hst och hpr 

per utbildningsområde framgår av tabell 5. Utöver nämnda förstärkning av ersättningen inom sam-

hällsvetenskap och humaniora, har ersättningsnivåerna räknats upp med PLO på 1,07 procent.  

Tabell 5: Ersättningsnivåer per utbildningsområde 2016 (kr)  

Utbildningsområde Hst* Hpr Summa Summa  

2015 

Samhällsvetenskap/ 

humaniora  33 816 23 684 57 500 

 

46 171  

Naturvetenskap/teknik  52 933 42 801 95 734 94 721  

Design  126 144 116 012 242 156 239 593  

Vård  57 793 47 661 105 454 104 337  

Veterinärmedicin       

   Kursersättning  92 141 82 009 174 150 172 306  

   Klinisk ersättning** 43 511 33 378 76 889 76 075  

Övrigt  42 870 32 738 75 608 74 807  

* Inkl. anslag för gemensamma resurser. 

**Ersättning till UDS ingår i den kliniska ersättningen. UDS tilldelas 17 682 tkr för 2016 inom utbildning på 

grund- och avancerad nivå. 

 

2.5 Strukturstöd till tre yrkesprogram  

Styrelsen har beslutat om vilka utbildningsprogram som ska erbjudas och har även beslutat att de 

program som erbjuds ska ges rimliga förutsättningar. Som en konsekvens av detta identifierade UN 

tre yrkesprogram som behövde ett strukturstöd under 2015, eftersom de bedömdes vara strategiskt 

viktiga för SLU:s utbildningsutbud, men hade ett för litet studentunderlag för att kunna bära sig på 

hst/hpr-ersättningen. Det gäller hortonomprogrammet (PN L&T), agronomprogrammet-mark/växt 

(PN N&J) och agronomprogrammet-livsmedel (PN N&J). 
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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 särskild 

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. Berörda programnämnder har under 2015 arbetat 

med åtgärdsplaner för att öka studentunderlaget i respektive program. 

Två av de berörda programmen noterar ett ökat antal antagna studenter höstterminen 2015. 

Bedömningen är att strukturstödet behöver kvarstå för 2016, men kan minska i omfattning tack vare 

det ökade studentunderlaget. Beräkningen sker på samma sätt som för 2015. Det ger en 

resursförstärkning på totalt 6 094 tkr (2015: 6 988 tkr) till dessa tre program. 

Finansiering av strukturstödet sker genom det ökade statsanslaget. Det innebär att den omfördelning 

från andra utbildningar (utom samhällsvetenskap/humaniora) som gjordes 2015 inte längre behövs. 

Effekten blir en generell kvalitetsförstärkning genom att den ersättningen till alla berörda 

utbildningsområden förbättras. 

2.6 Anslag för gemensamma ändamål  

För 2016 avsätts 31 378 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas senare under 

budgetåret inom redovisningsområdet. Avsättningarna framgår av tabell 6.  

Tabell 6: Avsättningar för gemensamma ändamål 2016 (tkr)  

Ändamål  2015 2016  

Rektors strategiska medel* 1 326 1 408  

UN:s budget för senare fördelning samt för 

sammanträdeskostnader  

2 502 3 002  

Engångskostnader flytt från Skara**  2 400 

Bokningsbara, gemensamma undervisningslokaler*** 15 000 19 000  

Gemensamma lokaler, ej bokningsbara   4 310 5 568  

Ortsanslag och reception**** 209  

TOTALT  23 347 31 378  

* Utöver detta finns 2 623 tkr från regeringens vårändringsbudget 2015 till att finansiera utökning av 

studentvolymen under 2016 och 2017 enligt rektorsbeslut 

** Finansierades 2014-2015 med forskningsanslag  

*** Ökning pga. flytt till Ulls hus  

**** Den centrala avsättningen tas bort och respektive aktivitet finansieras av ansvarig avdelning inom 

universitetsadministrationen, se avsnitt 5.9 

För 2014 och 2015 avsattes 7 mnkr årligen för kostnader relaterade till flytten av utbildningar från 

Skara till Uppsala. Behovet för anslagsavsättning för återstående flytt- och avvecklingskostnader är 

2,4 mnkr under 2016. Med denna tilldelning har omställningsfinansieringen för flytten hanterats. 
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2.7 Sammanställning av anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå  

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet om resursfördelning från styrelse till fakultetsnämnd och 

föreslår den fördelning som redovisas i bilagan. Bilaga 1:1 visar anslagets fördelning per fakultet 

2016 jämfört med 2015. Bilaga 1:2 visar anslagets fördelning nedbrutet per programnämnd och 

programgrupp. Under 2016 tillåts en viss omfördelning mellan programgrupper inom respektive 

programnämnds anslagsram. Eventuella omfördelningar mellan programgrupper ska redovisas för 

utbildningsnämnden. 

I avsnitt 10-13 ges uppdrag och anslagsramar till fakultetsnämnderna avseende utbildning på grund- 

och avancerad nivå.  

 

3. Forskning och forskarutbildning   

Forskning och forskarutbildning tilldelas ett anslag på 1 117,6 mnkr för 2016 (2015: 1 096,7 mnkr). I 

detta ingår en pris- och löneomräkning på 11,7 mnkr. Forskningsanslaget ökar med 3,0 mnkr i och 

med inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. Anslaget ökar också med 5,0 mnkr 

till följd av regeringens fördelning och omfördelning av anslag till forskning och utbildning på 

forskarnivå. Anslaget ökar vidare med 1 mnkr, då medel som 2015 omfördelades till grundutbild-

ningen för att finansiera sista terminen på basåret i Värnamo återförs till forskningen. Total 

nettoförändring jämfört med 2015 uppgår således till + 20,9 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 2015.  

3.1.1 Basanslag  

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

också universitetets institutsuppgift. Basanslaget är en basfinansiering av fakulteternas ämnesområ-

den. 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 627,1 mnkr som basanslag för 2016 (2015: 

579,0 mnkr).  

Att basanslaget ökar mellan 2015 och 2016 beror huvudsakligen på att de satsningar som SLU 

genomförde efter utvärderingen av forskningen, Kvalitet och Nytta (KoN), 2009 nu löpt ut och till 

övervägande del förts till fakulteternas basanslag.  
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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 incitament att öka sina 

prestationer och styra i riktning mot målet. SLU får dessutom en del av anslaget 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, 167,6 mnkr för 2016, fördelas i tre lika stora delar efter följande 

prestationsmått:   

- Vetenskaplig publicering 2011-2014 

- Externa medel (forskningsbidrags- och forskningsuppdragsintäkter) 2011-2014 

- Uppdrag inom forskarutbilningen 2016  

En beskrivning av beräkningsmetoden för vetenskaplig publicering finns i avsnitt 9.  

Uppdrag inom forskarutbildningen fördelas till fakulteterna baserat på ett fyraårigt rullande 

medelvärde av utförda doktorsexamina (en licentiatexamen räknas som 0,5 doktorsexamen). 

Fakulteterna fördelar därefter uppdraget mellan sina institutioner.  

3.1.3 Särskilda satsningar  

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

verksamhet.   

Tidigare satsningar 

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 var tidsbegränsade och löpte ut den 31 december 2014. Under 2014 genomfördes 

en uppföljning av dessa KoN-satsningar. Slutsatserna var sammanfattningsvis att satsningarna varit 

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

Beslut om fortsatt medelsanvändning på längre sikt krävde dock fördjupade analyser av de enskilda 

delarna. Styrelsen uppdrog åt rektor 2015 att genomföra fördjupade analyser i syfte att ta fram 

åtgärdsförslag och prioriteringar, med avsikt att skapa en grund för beslut om hur satsningarna ska 

hanteras från och med 2016. Under 2015 förlängdes merparten av KoN-satsningarna i ett år. Eftersom 

flera av satsningarna inneburit anställning av tidsbegränsad personal som skulle löpa ut gavs 

fakulteterna viss frihet att göra omdisponeringar under 2015.   

Sammanfattningsvis hanteras inför 2016 avslutandet av KoN-satsningarna enligt följande:  

• Av de medel som fördelades till starka miljöer respektive förstärkningsområden återförs 80 

procent (36,1 mnkr) till fakulteterna i form av basanslag utan koppling till särskilt uppdrag. 

Resterade 20 procent (9,0 mnkr) reserveras centralt för att kunna disponeras som 

medfinansieringsmedel.  
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• KoN-avsättningar för de fakultetsövergripande satsningarna vattenbruk
3
, modellering och 

statistik permanentas och återförs till fakulteternas basanslag med särskilda uppdrag kopplade 

till enskilda fakulteter att vara sammanhållande,  

• Livsmedelsområdet har sedan 2010 varit en särskild fakultetsövergripande KoN-satsning om 

2 miljoner kr per år. Avsättningen har använts för olika pilotprojekt, seminarier och publika 

event, samt till att stödja forskardeltagande i förberedelsearbetet inför en väntad utlysning av 

en europeisk Food KIC.  En fortsatt särskild fokusering och satsning på livsmedel bedöms 

vara mycket viktig för SLU, inte minst i relation till den kommande nationella livsmedels-

strategin våren 2016.  En central avsättning om 3,0 mnkr ska bland anat stärka interna 

samarbeten mellan de olika verksamheter som idag bedriver forskning och undervisning om 

livsmedel. Därutöver ska även SLU:s engagemang i ansökan till om en Food KIC finansieras 

med denna avsättning.  

• En samlad översyn av framtidsplattformarna Future Urban Sustainable Environments, Future 

Agriculture samt Future Animal Health and Welfare, kommer göras under 2016 och därför är 

tilldelningen till framtidsplattformarna på samma nivå som för 2015.  

• Satsningen på samverkanslektorat permanentas. Samverkanslektoraten ska finansieras till 50 

procent med centrala medel. Den centrala finansieringen har inte varit tillräcklig och av den 

anledningen höjs nivån på avsättningen så att 50-procentsnivån nås i två steg under 2016 och 

2017.  

 

 

Befintliga satsningar – Övrigt  

Inför 2013 gjorde SLU strategiska satsningar på forskarskolor (9,3 mnkr). Dessa löper t o m 2016.   

Det görs en avsättning på 31,5 mnkr för central medfinansiering av externfinansierade, strategiskt 

viktiga forskningsprojekt. För flera av projekten förutsätts också medfinansiering på fakultets- 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 används 20,5 

mnkr vid SLU. Resterande medel transfereras till medsökande Umeå universitet och till Skogforsk. 

Vetenskapsrådet genomförde en utvärdering av samtliga strategiska områden under våren 2015 som 

resulterade i en rekommendation till regeringen att satsningen ska fortsätta.   

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 det första året till 3,5 mnkr. För 2015-2017 är avsättningen 7 mnkr per år.  

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

områden. 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 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 ämnesområde från 

central nivå och lika mycket från de tre fakulteterna (LTV, NJ och S) tillsammans, dvs. 1 500 tkr per 

                                                   
3
 Satsningen fördelades ursprungligen till tre fakulteter. Den fördelas i sin helhet till VH-fakulteten fr o m 2015.  
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ämnesområde. För perioden 2015-2019 är avsättningen 1 500 tkr per ämnesområde från universitetet 

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

 

Nya satsningar  

SLU gör en satsning på en gemensam finansieringsmodell för forskningsinfrastruktur. Satsningen 

innebär att institutioner kan ansöka om finansieringsstöd för uppbyggnad och utveckling av infra-

struktur som är en förutsättning för högkvalitativ forskning. Genom att ökat samutnyttjande främjas 

väntas satsningen också bidra till ett effektivare resursutnyttjande. För denna riktade satsning avsätts 5 

mnkr.  

En särskild satsning görs också på en kommunikationsplattform dit 3,5 mnkr avsätts årligen under fem 

år med start 2016. Satsningen går ut på att stärka SLU:s varumärke genom att bredda bilden av 

universitetets verksamhet, stärka medarbetarnas förmåga och möjlighet att presentera sig och SLU på 

ett attraktivt och enhetligt sätt, ta fram nytt presentationsmaterial, utveckla universitetets arbete i 

sociala medier och hitta nya metoder och kanaler för att marknadsföra SLU:s verksamhet. 

Under 2016 kommer en kvalitetssäkring av publikationsdatabasen genomföras. För detta ändamål görs 

en ettårig avsättning på 1 mnkr. 

SLU har tecknat en avsiktsförklaring med Skansen gällande etablering av ett kunskapsråd för 

Östersjöhuset. För detta ändamål görs en avsättning på 1 mnkr. 

3.2 Anslag för gemensamma ändamål  

För 2016 avsätts sammanlagt 177 773 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas 

senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 7 redovisas sådana avsättningar för 2016 

jämfört med 2015.  

Tabell 7: Avsättning för gemensamma ändamål 2016
4
  

Ändamål   2015  2016 

Rektors medel och internationalisering   12 084  12 488 

Strategiska satsningar på medfinansiering*  22 935  31 480 

Andra strategiska satsningar   32 335  34 911 

Gemensamma lokaler**  25 465  31 078 

Övriga avsättningar***  18 222  29 674 

Engångskostnader flytt från Skara****  7 000   

Anslag för klinisk verksamhet, UDS   37 740  38 144 

TOTALT   155 778  177 773 

                                                   
4
 En del av de särskilda satsningarna i avsnitt 3.1.3 ingår också i tabell 5. Det gäller satsningar som är 

universitetsövergripande 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.   
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* Strategiska satsningar på medfinansiering ökar pga. överföring från fakulteterna av 20 procent (9,1 mnkr) av 

den tidigare KoN-satsningen på starka miljöer och förstärkningsmiljöer.  

** Ökar pga. flytten till Ulls hus. 

*** Övriga avsättningar ökar pga. nya satsningar på kommunikationsplattform, publikationsdatabas samt 

överföring från fakulteterna av infrastruktur för biovetenskap som kommer fördelas senare. 

**** Finansieras 2016 med utbildningsanslag. 

 

 

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

en del (20 %) av de tidigare KoN-satsningarna som rörde starka miljöer och förstärkningsmiljöer 

reserveras centralt för kommande medfinansieringsbehov och att reservationen av de medel som 

tidigare finansierade infrastruktur för biovetenskap behålls centralt för senare fördelning.   

I gruppen andra strategiska satsningar ingår avsättningen till den numera permanenta verksamheten 

för ledarskapsutveckling, planeringsstöd vid externfinansiering, stimulansmedel till fakultets-

gemensamma institutioner, riktad satsning till några ledande forskare, satsningen i Västra Götaland, 

vissa samverkansinsatser (t ex GCUA
5
) samt avsättningar till vissa tidsbegränsade ändamål av mindre 

omfattning och ovan beskrivna nya satsningar på livsmedel och Östersjöhuset.  

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

centrumbildningar, avsättning för universitetsgemensamma råd (rådet för utbildning på forskarnivå 

och försöksdjursrådet), reservationen för senare fördelning av den tidigare avsättningen för 

infrastruktur för biovetenskap, avsättning för nordiska genbanken i regleringsbrevet samt andra 

avsättningar till vissa ändamål av mindre omfattning och ovan beskrivna nya satsningar på 

kommunikationsplattform och publikationsdatabas.   

3.3 Sammanställning anslag till forskning och forskarutbildning 

I tabell 8 visas anslagsutvecklingen per fakultet 2016 jämfört med 2015.  

Tabell 8: Anslagsram per fakultet – forskning och forskarutbildning (tkr)  

Fakultet  Anslag  

2015 

   Anslag 2016 Förändring  

LTV-fakulteten*  124 571  127 454 2 883  

NJ-fakulteten**  340 271  344 677 4 406  

S-fakulteten***  212 730  216 490 3 760  

VH-fakulteten****  263 367  251 219 -12 148   

UDS  37 740  38 144 404  

Gemensamma ändamål*****  118 038  139 629 21 591  

TOTALT  1 096 718  1 117 612 20 894  

* Förändringen på 2,8 mnkr netto beror huvudsakligen på ökat anslag till forskarutbildning, minskning av 

anslagsöverföringen till VH-fakulteten. 

                                                   
5
 Global Challenges University Alliance är ett SLU-initiativ för att samla de främsta universiteten på varje 

kontinent kring frågor om livsmedelsförsörjning, bioenergifrågor, hållbar stadsutveckling och klimat. 
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** Förändringen på 4,4 mnkr netto beror huvudsakligen på inrättandet av en riskvärderingsfunktion för 

växtskadegörare, minskning av anslagsöverföringen till VH-fakulteten och överföring av anslaget till 

infrastruktur för biovetenskap till gemensamma ändamål.  

*** Förändringen på 3,8 mnkr netto beror huvudsakligen på minskning av anslagsöverföringen till VH-

fakulteten och ett riktat anslag till en teknikplattform 

**** Förändringen på -12,1 mnkr netto beror huvudsakligen på minskning av de övriga fakulteternas överföring 

av anslag för djurlokaler, överföring av anslaget till infrastruktur för biovetenskap och ökat anslag till 

forskarutbildning. 

***** Förändringen på 21,6 mnkr netto beror huvudsakligen på att del av de tidigare KoN-satsningarna som 

rörde starka miljöer och förstärkningsmiljöer reserveras centralt för kommande medfinansieringsbehov och att 

reservationen av de medel som tidigare finansierade infrastruktur för biovetenskap samt ökad belastning för 

udda och bokningsbara lokaler. 

 

 

Sammanfattningsvis, av det totala statsanslaget till forskning och forskarutbildning fördelas 627 mkr 

som basanslag, 168 mnkr som prestationstilldelning, 177 mnkr som gemensamma avsättningar (varav 

74 mnkr är strategiska satsningar som fördelas ut i verksamheten under året, se tabell 7), 92 mnkr är 

riktade satsningar eller andra ändamål som fördelas direkt till fakulteterna och 53 mnkr är anslag som 

är villkorade i regleringsbrevet och som fördelas ut till fakulteterna inklusive det strategiska 

forskningsområdet TC4F.   

  

I avsnitt 10-13 ges uppdrag till fakultetsnämnderna rörande forskning och forskarutbildning. 

 

4. Fortlöpande miljöanalys  

Fortlöpande miljöanalys tilldelas ett anslag på 168,7 mnkr för 2016. Det är en ökning med 22,6 mnkr 

jämfört med 2015. Orsaken är, utöver PLO på 1,6 mnkr, de riktade satsningar som regeringen gör på 

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

ytterligare 6 mnkr jämfört med 2015.   

SLU har därutöver under ett antal år disponerat medel till fortlöpande miljöanalys:   

• 2009-2011, årligt anslag om 45-47 mnkr genom energi- och klimatpropositionen,   

• 2012-2013, årligen medel genom landsbygdsprogrammets (LBP) tekniska stöd om i snitt 24 

mnkr,  

• 2014-2015, årligen medel genom LBP:s tekniska stöd om 20 mnkr.  

Enligt underhandsbesked från regeringskansliet finns möjligheten att SLU tilldelas medel från LBP:s 

tekniska stöd även för 2016. Hur stort belopp som eventuellt tilldelas är osäkert. Besked kommer först 

i regleringsbrevet i slutet av december månad. Fördelning av medel sker i samplanering med bland 

annat Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Tidigare år har rektor beslutat om slutlig 

anslagsfördelningen inom SLU för dessa medel. 

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 
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SLU:s fortlöpande miljöanalys finansierade inom statsanslaget, dnr SLU ua 2015.5.1-2890) att 

prioriteras. Även stödverksamhet inom kommunikation och datahantering prioriteras. Program- och 

koordinatororganisationen kvarstår för att behålla möjligheten till en fortsatt programutveckling av för 

SLU angelägna områden, för samordning och dialog med intressenter. Motivet är att flertalet miljö-

analysprogram rymmer betydligt mer verksamhet än den som finansieras genom statsanslaget.  

Om SLU inte tilldelas motsvarande belopp från LBP som för 2015, 20 mnkr, innebär det att huvud-

delen 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 miljöanalys-

programmen, till exempel skog, kust och hav, biologisk mångfald, övergödning och giftfri miljö. 

4.2 Sammanställning anslag för fortlöpande miljöanalys  

I tabell 9 nedan redovisas utvecklingen av statsanslag under perioden 2014-2016 inklusive medel från 

landsbygdsprogrammet. 

Tabell 9: Anslagsram per fakultet – fortlöpande miljöanalys (tkr)  

Fakultet  Statsanslag 

2015  

Statsanslag 

2016  

Förändring  

2015-16**  

LTV-fakulteten  1 605  542   -1 063  

NJ-fakulteten  100 509  108 346  7 837  

S-fakulteten  44 459  37 234  -7 225  

VH-fakulteten  5 029  2 018  -3 011  

Gemensamma ändamål  14 555  20 578  6 023  

Landsbygdsprogrammet*  -20 000  0  20 000  

TOTALT  146 157  168 717  22 560  

*SLU tilldelades 20 000 tkr 2015. Dessa medel fördelades till fakulteterna och ingår i kolumnen statsanslag 

2015. Det är fortfarande osäkert ifall SLU erhåller någon tilldelning från Landsbygdsprogrammet för 2016.  

**I kolumnen förändring redovisas skillnaden mellan 2015 och 2016 om tilldelning inte sker med anledning av 

landsbygdsprogrammet. 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 och att 

anslag reserveras för medfinansiering av SeIBER och ICOS vid positivt utfall av ansökningarna till VR.  

I avsnitt 10-13 ges uppdrag till fakultetsnämnderna rörande fortlöpande miljöanalys.   

 

5. Finansiering av gemensam verksamhet  

Från och med 2015 infördes nya riktlinjer för finansiering av universitets- och fakultetsgemensamt 

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

Modellen ska bidra till en tydlig, transparant samt kostnadseffektiv hantering av gemensamma 

kostnader och därmed skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Modellen 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 verksamhetsinriktning. 



 

18  

  

Vid dimensionering av de universitets- och fakultetsgemensamma verksamheterna ska föregående 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 kostnaderna vid universitetet. Målet 

för stödverksamheten är att erbjuda kärnverksamheten goda servicenivåer och minimera kostnaderna 

inom överenskommen servicenivå.  

5.1 Universitetspåslaget  

Universitetspåslaget tas ut med procentuella påslag på lönekostnaden; ett för grundutbildningen 

(knappt 15 procent) och ett för forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys (ca 16 

procent). Det sistnämnda appliceras även på gemensamma verksamheter på institutionerna/mot-

svarande. Påslaget inom grundutbildningen minskar något jämfört med 2015 främst med anledning av 

att personalvolymen beräknas öka inom grundutbildningen. Påslaget inom forskning och forskar-

utbildning ökar marginellt jämfört med 2015, vilket främst förklaras av att tjänster som tidigare varit 

finansierade med anslag ingår i universitetspåslaget samt en ökad SUNET-avgift
6
.  

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 internrevision, SUNET, 

företagshälsovård, facklig verksamhet och administrativa datasystem.  

5.2 Fakultetspåslaget  

Fakultetspåslaget tas ut med procentuella påslag på lönekostnaden. Alla institutioner/motsvarande 

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

påslag; ett för grundutbildningen (3,5 procent) och ett för forskning och forskarutbildning samt 

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

på institutionerna/motsvarande.   

Fakultetspåslagets storlek beslutas årligen av rektor efter förslag från dekanerna. Fakultetspåslaget 

finansierar fakultetsledningen samt nämndkostnader på fakultetsnivå.  

5.3 Bibliotekspåslaget   

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

utbildning, fortlöpande miljöanalys samt gemensamma verksamheter på institutioner/ motsvarande. 

Alla institutioner/motsvarande betalar samma procentuella påslag (3,2 procent) oavsett fakultets-

tillhörighet. Påslaget ökar något jämfört med 2015, vilket förklaras av ökade kostnader för 

elektroniska tidskrifter.  

Kostnader för bibliotekets stöd till utbildning på grund- och avancerad nivå fördelas till institutionerna 

baserat på uppdraget i antal helårsstudenter (cirka 4 500 kr/helårsstudent) och tas ut som en årligt fast 

                                                   
6
 SUNET står för Swedish University computer Network och är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet. 

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos 

forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får 

även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet. 



 

19  

  

avgift på institutionsnivå tillsammans med gemensam utbildningsadministration. Avgiften har minskat 

jämfört med 2015, vilket förklaras av ett utökat uppdrag (fler helårsstudenter) inför 2016. 

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

till dimensionering tas fram av överbibliotekarien för diskussion i biblioteksrådet.   

5.4 Fast avgift för utbildningsadministration  

Kostnader för gemensam utbildningsadministration och studerandeinfrastruktur fördelas till institu-

tionerna baserat på uppdraget i antal helårsstudenter (cirka 12 800 kr/helårsstudent) och tas ut som en 

årligt fast avgift på institutionsnivå. Avgiften har minskat jämfört med 2015, vilket förklaras av ett 

utökat uppdrag inför 2016 samt att kostnaderna för studentdatorservice har minskat med anledning av 

att ingen utbildning finns kvar i Skara. 

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, skalskydd samt avskrivningar för datanätet fördelas till 

institutionerna/motsvarande baserat på lokalyta (127 kr/kvadratmeter) och debiteras månatligen. 

Avgiften har ökat jämfört med 2015, vilket i sin helhet förklaras av att avskrivningskostnader för 

datanätet fr.o.m. 2016 finansieras med obligatoriska avgifter. Finansieringen har tidigare skett på olika 

sätt vid olika delar av universitetet. 

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 frivilligt 

och betalas i sin helhet av den som beställer tjänsten. De avgiftsfinansierade tjänsterna består i 

huvudsak av service-, konferens-, IT- och teletjänster. Priser och utbud fastställs årligen av 

universitetsdirektören. 

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. Uppdraget att vara en stödresurs inom utbildning och 

forskning leder även till lägre effektivitet i verksamheten och därmed också till lägre intäkter. 

Tilldelningen av AKV motiveras också med att UDS behöver andra typer av lokaler, till en högre 

kostnad, än vad som annars skulle vara fallet.  

UDS flyttande år 2014 in i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC). Det 

huvudsakliga skälet till att AKV diskuterats i detta sammanhang är att lokalkostnaderna ökat efter 

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 var 

det nödvändigt att se över nivån på AKV. Den kliniska verksamheten avser dels UDS och dels den 
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ambulatoriska kliniken. Den ambulatoriska kliniken ansvarar VH-fakulteten för och behovet av ökat 

statsanslag tas 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 löpande kliniska 

verksamheten. 

Statsanslaget för klinisk verksamhet från universitetet till UDS ökade med 8,6 mnkr för 2015 enligt 

tabell 10 och skulle efter vidtagna åtgärder åter kunna sänkas med 9,1 mnkr 2016.  

Styrelsen beslutade i anslagsfördelningen 2015 om en plan för förstärkning av anslag till UDS. Planen 

byggde på att SLU under 2015 förvärvar stallbyggnader från Akademiska hus så att lokalkostnaden 

för UDS skulle kunna reduceras med 6 mnkr. Enligt den av styrelsen beslutade affärsplanen förut-

sattes UDS även genomföra egna rationaliseringar motsvarande 3 mnkr. Anslagsavsättningen till UDS 

för 2016 skulle då kunna minskas med totalt 9,1 mnkr (se tabell 10 nedan) och återföras till 

fakulteterna. 

Tabell 10: Anslag för klinisk verksamhet till UDS 2013 – 2020 (tkr)  

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 klinisk verksamhet 30 023 55 527 65 235 55 640 53 640 52 340 51 140 49 740 

 

Förvärvet av stallarna har ännu inte genomförts och det ekonomiska utfallet för UDS vid halvåret 

2015 tyder på att rationaliseringarna i affärsplanen tar längre tid att genomföra än beräknat. Den 

ekonomiska prognosen för helåret 2015 är ett negativt resultat på - 10 mnkr. Cirka 4 mnkr är 

verksamhetsmässiga underskott. 

Med bakgrund av detta är bedömningen att en reduktion av anslagstilldelningen i enlighet med 

beslutet 2015 skulle öka de ekonomiska underskotten under 2016. Därför förskjuts amorteringsplanen 

ett år och UDS tilldelas oförändrat anslag jämfört med 2015.  
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5.8 Anslagstilldelningen för VH-fakultetens ökade lokalkostnader 

VH-fakulteten har från och med år 2014 tilldelats en förstärkning av anslaget med 60 mkr årligen för 

att delfinansiera ökade lokalkostnader. De övriga fakulteterna har bidragit med sammanlagt 16,5 mnkr 

per år av detta belopp. Kostnaderna för nya lokaler har för VH-fakulteten inte blivit så höga som prog-

nostiserat och ersättningen för forskningsanläggningen i Lövsta har räknats dubbelt. Detta föranleder 

en justering i anslagstilldelningen så att anslaget återförs till de tre övriga fakulteterna under två år. 

Vid beräkningen av hur stor anslagsförstärkning för ökade lokalkostnader VH-fakulteten skulle få var 

utgångspunkten lokalkostnadsökningen mellan åren 2011 och 2015 (85 mnkr). Det VH-fakulteten fick 

i anslagsförstärkning för att täcka del av ökade lokalkostnader var cirka 70 procent, eller 60 mnkr. 

Detta finansierades dels med centrala medel (38 mnkr) och dels av fakulteterna med 22 mnkr (LTV-

fakulteten -3,0 mnkr, NJ-fakulteten -9,0 mnkr, S-fakulteten -4,5 mnkr och VH-fakulteten -5,5 mnkr). 

Universitetsdirektören fattade ett beslut om finansiering av den nya forskningsanläggningen i Lövsta 

(nya Lövsta) 2014-12-08 (SLU.ua.2014.2.9-4985). Detta beslut omfattar all central finansiering som 

nya Lövsta ska få. Analysen av VH-fakultetens ersättning visar att ersättning för nya Lövsta var med 

även i den anslagskompensation som beräknades 2012 med 10,5 mnkr. Alltså har nya Lövstas centrala 

finansiering blivit dubbelräknad. Därför tas ersättningen för nya Lövsta i VH-fakultetens 

anslagsförstärkning bort och enbart universitetsdirektörens beslut om förstärkning för nya Lövsta 

behålls. 

Analysen visar att de lokalkostnader som ingick i beräkningen av anslagsförstärkningen på 60 mnkr 

har blivit lägre.  

Den samlade bedömningen av universitetsledningen är att VH-fakulteten har fått större kompensation 

än nödvändigt och att de medel som de övriga fakulteterna bidragit med ska återföras.  

Återföringen innebär att de övriga fakulteternas bidrag på 16,5 mnkr till att finansiera nya Lövsta 

återförs i två steg: 

1. Dubbla ersättningen för nya Lövsta återförs 2016 (10,5 mnkr). 

2. Resterade del av fakulteters finansiering återförs 2017 (6 mnkr). 

Tabell 11: Återföring av anslag från VH-fakulteten till övriga fakulteter (tkr) 

 Överföring till VH Andel Återföring till 
fakulteterna 

Summa 
återföring 

Fakultet 2014 & 2015 2015 2016 2017   

LTV -3 000 18% 1 909 1 091 3 000 

NJ -9 000 55% 5 727 3 273 9 000 

S -4 500 27% 2 864 1 636 4 500 

Summa -16 500 100% 10 500 6 000 16 500 

 

Återföringen innebär stora förändringar i VH-fakultetens planeringsförutsättningar, men  
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 dubbelräkningen av Lövsta har gjorts under åren 2014 och 2015 vilket gjort att VH-fakulteten 

fått ett överskott dessa år med 21 mnkr (10,5 mnkr per år), vilket VH-fakulteten får behålla,  

 de centralt tilldelade medlen på 38 mnkr får VH-fakulteten behålla.  

VH-fakulteten har nu en stark ekonomi och vid halvårsbokslutet 2015 har fakulteten ett balanserat 

kapital som uppgår till 65 mnkr eller 10 procent av omsättningen. Denna rättning av den beräknade 

anslagsförstärkningen för ökade lokalkostnader bör VH-fakulteten kunna hantera. 

5.9 Ortsanslag   

Anslag har tidigare anvisats för SLU-gemensamma resurser vid respektive campus (2015: 757 tkr). En 

enhetlig hantering och finansiering av receptioner har införts under 2015. Som ett led i arbetet med att 

ytterligare stärka ett SLU är det viktigt att medarbetare kan delta i universitetsgemensamma aktiviteter 

på likartade villkor – oavsett var man har sin tjänstgöringsort. Från och med 2016 avskaffas den 

centrala avsättningen i form av ortsanslag och motsvarande resurser överförs till berörda verksamheter 

inom universitetsadministrationen för att finansiera deltagande i gemensamma kurser, möten etc. 

(företrädesvis rese- och logikostnader för tillresande ledamöter/medverkande/deltagare). Detta ger 

incitament att överväga ett distribuerat genomförande och/eller deltagande per video där det är 

möjligt. 

 

6. Risker och riskåtgärder 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. Dessa 

risker hanteras med ett antal föreslagna riskåtgärder som ska genomföras under verksamhetsåret 2016. 

Ansvaret för riskåtgärderna ligger främst på universitetsnivå eller fakultets-/institutionsnivå. SLU:s 

högrisker har, utan inbördes rangordning, bedömts vara: 

a) SLU har svårt att rekrytera och behålla lärare och forskare med rätt kompetens och förmågor. 

b) SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade studenter till vissa 

utbildningar. 

c) Kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan utbildning och samhällets 

framtida kompetensbehov. 

d) Minskade statsanslag och ineffektiv resurshantering inom grundutbildningen riskerar att 

försämra utbildningsutbudet och utbildningens kvalitet. 

De riskåtgärder som ska hanteras främst inom fakulteterna fördelas som uppdrag till respektive 

fakultet, se avsnitt 10-13. Riskåtgärder som ska hanteras på universitetsnivå är rektor ansvarig för och 

riskåtgärder hanteras inom budgetram, om inte annat anges. De riskåtgärder som ska hanteras på 

universitetsnivå är: 

 För att hantera risk a) ska tre centrala åtgärder genomföras: 

1. Implementera beslutet om långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.  

2. Utveckla marknadsföringsinsatserna och profileringen av universitetet – projekt för att 

ta fram en kommunikationsplattform. För utvecklandet av en 

kommunikationsplattform avsätts 3,5 mnkr under år 2016. Lika mycket avsätts varje 

år till och med år 2020, om inget annat beslutas.  
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3. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, så att t ex 

allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs.  

 

 

 För att hantera risk b), ska fyra centrala åtgärder genomföras: 

1. Fortsätta att arbeta med utbildningsstruktur och utbildningsutbud. Här har 

Utbildningsnämnden ett ansvar för att samordna detta arbete.  

2. Kommunicera SLU bättre i olika sammanhang – projekt för att ta fram en 

kommunikationsplattform, speciellt med unga som målgrupp. För utvecklandet av en 

kommunikationsplattform avsätts, som tidigare angivits, 3,5 mnkr under år 2016.  

3. Utnyttja och utveckla våra moderna campus så att de skapar en attraktiv studiemiljö 

och visar studenterna att SLU är ett universitet som satsar på framtiden.  

4. Arbeta med rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och få en 

bredare rekryteringsbas. 

 

 För att hantera risk c) ska två centrala åtgärder genomföras: 

1. Fortsätta översynen av innehållet i utbildningarna för att öka systematisk forsknings- 

och arbetslivsanknytning. Utbildningsnämnden har ett ansvar för att samordna detta 

arbete.  

2. Utreda vidare hur universitetet kan öka meritvärdet av pedagogisk skicklighet.  

 

 För att hantera risk d) har två centrala åtgärder identifierats.  

1. Ta fram underlag för att argumentera för förstärkta statsanslag.  

2. Fortsätta utvecklingen av den nya utbildningsorganisationen för effektiv 

resurshantering.  

 

 

7. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom forskning och 

forskarutbildning från fakultet till institution  

7.1 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 anläggningar, så 

kallade core facilities.   
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Fakultetsnämndens årliga beslutsdokument rörande resursfördelningen ska följa strukturen:  

- Uppdrag i regleringsbrevet  

- Fakultetsgemensamma avsättningar  

- Basanslag  

- Prestation  

- Tidsbegränsade satsningar  

 

7.1.1 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 grundutbildningen. I ämnes-

områdesindelningen 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 ämnes-

område t ex genom att använda den prestationsbaserade tilldelningen. 

Rekryterade professorers lönekostnader (inklusive påslag) ska garanteras full finansiering med 

statsanslag
7
. Professorer som befordras efter 2015-06-16 enligt gällande anställningsordning (gällande 

från 2013-10-01) ska likställas med rekryterade professorer och därmed garanteras full finansiering 

med statsanslag. Universitetslektorer som får sin anställning genom rekrytering eller befordran efter 

2015-06-16 ska garanteras 20 procent finansiering av lönekostnader med statsanslag inom redovis-

ningsområdet forskning/forskarutbildning. 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 

inrättande 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.   

                                                   
7
 Statsanslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning och/eller 

fortlöpande miljöanalys.  
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7.1.2 Prestation  

10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på veten-

skaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). Fördelningen ska göras efter 

samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade anslag till 

fakulteterna.  

5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på 

uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördel-

ningen av uppdragen mellan institutionerna. 

Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans ett ramanslag. Ramanslaget fördelas av 

prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit. 

7.1.3 Tidsbegränsade satsningar  

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

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

omfattning göra tidsbegränsade satsningar.  

 

8. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom utbildning på grund- och 

avancerad nivå från fakultet till institution  

Nya fördelningsprinciper infördes från och med 2015. Utbildningsnämnden har beslutat om justeringar 

i modellen inför 2016, se https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-

beslut/beslut-ang-justerad-modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf. 

8.1 Fördelningsprinciper  

För 2016 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 resurs-

tilldelningen på institutionsnivå undviks. Därför får följande omställningsåtgärder tillämpas för 2016: 

• PN tillåts att göra viss omfördelning mellan programgrupper inom respektive PN:s anslagsram. 

Omfattningen ska redovisas till utbildningsnämnden (UN). 

• FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maximalt – 5 

procent i förhållande till den kursersättning som gavs 2015 för motsvarande kursutbud. Omfatt-

ningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning. Denna begräns-

ning gäller för alla FN och för varje institution en FN fördelar resurser till.  

 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/beslut-ang-justerad-modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/beslut-ang-justerad-modell-for-resursfordelning-UN-20150618.pdf
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Vissa fakultetsnämnder anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ska 

särredovisas i FN:s beslut om resurstilldelning och tilldelas den verksamhet som anslaget avser.  

 

8.1.1 Ersättning till viss infrastruktur m.m.  
Finansiering av vissa specifika resurser får ske med anslagsavlyft på fakultetsnivå. Det gäller före-

trädesvis 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 vanliga under-

visningslokaler.  

8.1.2 Ersättning till kurser  

Den gemensamma fördelningsmodellen ska användas för att beräkna en schablonmässig ersättning per 

kurs som PN har beslutat om kurstillfälle för.  

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 kurskategorier som ska 

finnas och ersättningsnivåerna för dessa.   

8.1.3 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 kvarstår.  

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 utbild-

ning. Kontinuerlig utveckling inom enskilda kurser måste dock rymmas inom den ordinarie 

kursersättningen. 

8.1.4 Institutionsnivån  

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

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 institutionen. 

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

internfaktureras den kursansvariga institutionen.  
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8.1.5 Fortsatt utredning  

UN ska fortsätta implementeringen av den nya resursfördelningsmodellen och ska därvid göra konse-

kvensanalyser av den gemensamma resursfördelningsmodellens verkliga utfall för 2016 och vid behov 

justera modellens komponenter och parametervärden inför 2017.   

9. Publiceringsbaserad fördelningsmodell  

Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje 

tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system:  

9.1 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 procent mest 

citerade inom sitt område.   

9.2 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 2 028 tkr (1,8 

procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar.  

Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, 

forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2011-2014 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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10. Uppdrag till LTV-fakulteten  

10.1 Övergripande uppdrag  

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

världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen 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 växtskydd 

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 utnyttjas 

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-och VH-fakulteten,  

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

 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. 

Identifierade riskåtgärder genomförs inom ordinarie budgetram.  De riskåtgärder där dekaner har ett 

uttalat genomförandeansvar är listade nedan: 

 För att hantera risken med att SLU har svårighet att rekrytera och behålla lärare och forskare 

med rätt kompetens och förmågor, så ska fyra åtgärder genomföras: 

1. Implementera beslutet om långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.  

2. Implementera anslagsfördelningar för akademiska anställningar och genom 

prioriteringar skapa goda förutsättningar för forskare och lärare.  

3. Fullfölja arbetet med att implementera den nya anställningsordningen.  

4. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, så att t ex 

allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs.  

 

 För att hantera risken att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade 

studenter till vissa utbildningar ska SLU: 

1.  arbeta med rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och få en 

bredare rekryteringsbas. 

 

 För att hantera risken att kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan 

utbildning och samhällets framtida kompetensbehov ska två åtgärder genomföras: 

1. Utforma lärar- och forskarfinansieringen så att kopplingen mellan forskning och 

utbildning ökar; lärare bör även forska och forskare i högre grad även undervisa. 

2. Öka antalet industridoktorander och adjungerande lärare. 
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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 

programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN L&T) utarbetar samt de anvisningar 

som anges i avsnitt 8. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid 

andra fakulteter.  

 

Programgrupp  Utbildningsprogram  

Landskapsarkitekt exkl. Uppsala  

    Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp  

    Landscape Architecture – Master´s Programme  

Landskapsarkitekt Uppsala  

    Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna  

  Park och trädgård    

    Landskapsingenjörsprogram  

    Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram  

    Natur, hälsa och trädgård – magisterprogram *  

    Sustainable Urban Management – Master’s Programme  

    Urban Landscape Dynamics – Master’s Programme *  

    Outdoor environments for health and well-being –                     

Master´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.  

 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att: 

 använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera 

internationaliseringen av utbildningen.  

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt anslagsram för 2016. 30 procent av utförda 

prestationer i landskapsarkitektprogrammen ersätts enligt utbildningsområde design. För uppdelning 

av uppdraget och statsanslaget per programgrupp, se bilaga 1:2:  
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 2015  2016 

Uppdrag hst  934  1 016 

Ramanslag, tkr  103 850 116 612 

 

10.3 Forskning och forskarutbildning  

Forskning  

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:  

• utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt styrelsens anvisningar i avsnitt 7,   

• svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.  

• samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering.  

• samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för 

växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.  

 

Forskarutbildning  

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

därtill hörande ersättning:   

  Uppdrag 2016  Ersättning, tkr  

Examina  15,13  7 899  

En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en 

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

10.4 Fortlöpande miljöanalys  

Fakulteten ansvarar för programmet:  

 Bebyggd miljö  

 

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

(motsvarande).  
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11. Uppdrag till NJ-fakulteten  

11.1 Övergripande uppdrag  

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

världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen 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, växtförädling och växtskydd 

tillsammans med LTV-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 utnyttjas 

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- och S-fakulteten,  

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

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

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

• Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ -fakulteten,  

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

 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. 

Identifierade riskåtgärder genomförs inom ordinarie budgetram.  De riskåtgärder där dekaner har ett 

uttalat genomförandeansvar är listade nedan: 

 För att hantera risken med att SLU har svårighet att rekrytera och behålla lärare och forskare 

med rätt kompetens och förmågor ska fyra åtgärder genomföras: 

1. Implementera beslutet om långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.  

2. Implementera anslagsfördelningar för akademiska anställningar och genom 

prioriteringar skapa goda förutsättningar för forskare och lärare.  

3. Fullfölja arbetet med att implementera den nya anställningsordningen.  

4. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, så att t ex 

allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs.  

 

 För att hantera risken att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade 

studenter till vissa utbildningar ska SLU: 

1.  arbeta med rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och få en 

bredare rekryteringsbas. 
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 För att hantera risken att kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan 

utbildning och samhällets framtida kompetensbehov ska två åtgärder genomföras: 

1. Utforma lärar- och forskarfinansieringen så att kopplingen mellan forskning och 

utbildning ökar; lärare bör även forska och forskare i högre grad även undervisa. 

2. Öka antalet industridoktorander och adjungerande lärare. 

 

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 

programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN N&J) utarbetar samt de 

anvisningar som anges i avsnitt 8. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner 

(motsvarande) vid andra fakulteter.   

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  

  Soil and water management – Master’s programme  

  Biotechnology – Master’s programme *  

  Ecology – 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  
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  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 programme  

Studenter utan programkoppling inom naturresurser och jordbruk  

* Programmet är under avveckling.  

** Ingen antagning till programmet HT14 och HT15.  

  

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:  

 använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera 

internationaliseringen av utbildningen.  

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt anslagsram för 2016. För uppdelning av 

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

 

  2015  2016  

Uppdrag hst  1 229  1 216  

Ramanslag, tkr  94 125  100 183  

 

11.3 Forskning och forskarutbildning  

Forskning  

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att   

• utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt styrelsens anvisningar i avsnitt 7,  

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

2016,  

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

regleringsbrev för 2016,  

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

SLU:s regleringsbrev för 2016,  
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• beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk 

bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016,  

• svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2016, 

• i samråd med övriga fakulteter koordinera och ansvara för verksamhet inom området 

modellering i enlighet med beslut om Uppdrag med anledning av genomförd uppföljning av 

strategiska satsningar baserade på utvärderingen Kvalitet och Nytta, KoN (dnr SLU ua 

2015.1.1.1-316). 

• ansvara för inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare i samverkan med 

LTV- och S-fakulteterna och enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.  

 

Forskarutbildning  

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2016 och 

därtill hörande ersättning:   

   Uppdrag 2016  Ersättning, tkr  

Examina   33,00  17 234 

En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en 

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

11.4 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 ArtDatabanken i 

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

12.1 Övergripande uppdrag  

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

världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen 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 

odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fakulteten och NJ-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 utnyttjas 

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- och S-fakulteten,  

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

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

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

 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. 

Identifierade riskåtgärder genomförs inom ordinarie budgetram.  De riskåtgärder där dekaner har ett 

uttalat genomförandeansvar är listade nedan: 

 För att hantera risken med att SLU har svårighet att rekrytera och behålla lärare och forskare 

med rätt kompetens och förmågor ska fyra åtgärder genomföras: 

1. Implementera beslutet om långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.  

2. Implementera anslagsfördelningar för akademiska anställningar och genom 

prioriteringar skapa goda förutsättningar för forskare och lärare.  

3. Fullfölja arbetet med att implementera den nya anställningsordningen.  

4. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, så att t ex 

allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs.  

 

 För att hantera risken att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade 

studenter till vissa utbildningar ska SLU: 

1.  arbeta med rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och få en 

bredare rekryteringsbas. 

 

 För att hantera risken att kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan 

utbildning och samhällets framtida kompetensbehov ska två åtgärder genomföras: 

1. Utforma lärar- och forskarfinansieringen så att kopplingen mellan forskning och 

utbildning ökar; lärare bör även forska och forskare i högre grad även undervisa. 
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2. Öka antalet industridoktorander och adjungerande lärare. 

12.2 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 

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

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

Programgrupp  Utbildningsprogram  

Skogsmästare    

  Skogligt basår för blivande skogsmästare (se nedan)  

  Skogsmästarprogrammet  

Jägmästare och masterprogram 

    Basår för blivande jägmästare 

  Jägmästarprogrammet  

  Euroforester – Master’s programme  

  Management of Fish and Wildlife Populations – Master’s programme  

  Skogsindustriell ekonomi – masterprogram *  

Studenter utan programkoppling inom skog  

 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att  

• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera 

internationaliseringen av utbildningen.  

• utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016 till Gammelkroppa skogsskola. 

Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för denna ska 

göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till regeringen,  

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

regleringsbrev för 2016. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning. Basåret i 

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

2014 ska ges möjlighet att slutföra under 2015. Därmed avslutas finansieringen från 

regeringen. 

 

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser, anslagsram samt riktade anslag för 2016. För 

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

  2015  2016  

Uppdrag hst  620  647  

Ramanslag, tkr  52 563  56 892  

Skogligt basår, tkr  2 048  2 070  
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Slutföra basåret i Värnamo, tkr  1 027  0  

Gammelkroppa skogsskola, tkr  2 398  2 424  

 

12.3 Forskning och forskarutbildning  

Forskning  

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att   

• utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i 

avsnitt 7, 

• ansvara för det strategiska forskningsområdet TC4F, 

• ansvara för centrumbildningen Biostokastikum, 

• samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering. 

• samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för 

växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016. 

 

Forskarutbildning  

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2016 och 

därtill hörande ersättning:   

   Uppdrag 2016  Ersättning, tkr  

Examina   29,63 15 472 

En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en 

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

12.4 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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13. Uppdrag till VH-fakulteten  

13.1 Övergripande uppdrag  

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

världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen 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, 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 utnyttjas 

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- och VH-fakulteten,  

• Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ–fakulteten.  

 

Under 2015 har det gjorts en bedömning av de mest verksamhetskritiska riskerna för SLU. 

Identifierade riskåtgärder genomförs inom ordinarie budgetram. De riskåtgärder där dekaner har ett 

uttalat genomförandeansvar är listade nedan: 

 För att hantera risken med att SLU har svårighet att rekrytera och behålla lärare och forskare 

med rätt kompetens och förmågor ska fyra åtgärder genomföras: 

1. Implementera beslutet om långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.  

2. Implementera anslagsfördelningar för akademiska anställningar och genom 

prioriteringar skapa goda förutsättningar för forskare och lärare.  

3. Fullfölja arbetet med att implementera den nya anställningsordningen.  

4. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och systematiska arbetsmiljöarbete, så att t ex 

allas arbetsinsatser uppmärksammas och synliggörs.  

 

 För att hantera risken att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade 

studenter till vissa utbildningar ska SLU: 

1.  arbeta med rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och få en 

bredare rekryteringsbas. 

 

 För att hantera risken att kopplingen minskar mellan utbildning och forskning samt mellan 

utbildning och samhällets framtida kompetensbehov ska två åtgärder genomföras: 

1. Utforma lärar- och forskarfinansieringen så att kopplingen mellan forskning och 

utbildning ökar; lärare bör även forska och forskare i högre grad även undervisa. 

2. Öka antalet industridoktorander och adjungerande lärare. 
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13.2 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 

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

anges i avsnitt 8. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra 

fakulteter.   

Programgrupp  Utbildningsprogram  

Veterinärmedicin   

  Veterinärprogrammet  

  Tu-vet – Tilläggsutbildning för utländska veterinärer (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.  

** Reviderat program med fokus på sport- och sällskapsdjur börjar HT16. 

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att  

• använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera 

internationaliseringen av utbildningen.  

• till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 

utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016. 

VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning i SLU:s årsredovisning. 
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Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt anslagsram för 2016. För uppdelning av 

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

  2015   2016  

Uppdrag, hst  960   1 015  

Ramanslag, tkr  149 216   160 219  

Anslag till UDS för klinisk verksamhet, tkr  17 495   17 682  

Hippologprogrammet, hst  78  78 

Hippologprogrammet, tkr  21 645   21 877  

Tu-vet, hst 13  7 

Tu-vet, tkr  3 715  3 755  

Hovslagarutbildning, tkr  3 636  3 675  

 

13.3 Forskning och forskarutbildning  

Forskning  

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att   

• utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt styrelsens anvisningar i avsnitt 7,  

• genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s 

regleringsbrev för 2016,  

• 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 2016, 

• ansvara för området vattenbruk, 

• samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering.  

  

Forskarutbildning  

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen för 2016 och 

därtill hörande ersättning:   

   Uppdrag 2016  Ersättning, tkr  

Examina   29,25 15 276 

En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen 

och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen.  

13.4 Fortlöpande miljöanalys  

Fakulteten ansvarar för programmet:  

 Giftfri miljö  

  

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

(motsvarande). 



 

 

Bilaga 1:1: Anslagsramar per redovisningsområde och fakultet (tkr)  

 

 

  

Anslagsfördelning för 2016

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

ändamål 

Utbildning på grund- och avancerad nivå

2016 116 612 100 183 61 386 207 208 31 378 -1 500 515 268

2015 103 850 94 126 58 036 195 707 23 347 -1 500 473 565

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

Forskning och forskarutbildning 

2016 127 454 344 677 216 490 251 219 177 773 0 1 117 612

2015 124 572 340 271 212 730 263 367 155 778 0 1 096 718

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

Fortlöpande miljöanalys

2016 542 108 346 37 234 2 018 20 578 0 168 718

2015 629 93 220 37 867 2 103 12 337 0 146 156

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

Summa 2016 244 609 553 206 315 110 460 445 229 729 -1 500 1 801 598

2015 229 050 527 617 308 633 461 177 191 462 -1 500 1 716 439

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



 

 

 

43  

Bilaga 1:2: Anslagsramar inom utbildning på grund- och avancerad nivå per programnämnd och programgrupp (tkr) 

Programnämnd/ programgrupp

Uppdrag 

2014 

(hst)

Utfall 

2014 (hst) 

Utfall 

2014 

(hpr) 

Takbelopp 

2014 (tkr)

Uppdrag 

2015 (hst)

Prognos 

2015 (hst) 

(okt-15)

Ramanslag 

2015 inkl. 

gem. resur-

ser (tkr)

Totalt anslag 

2015 efter 

tillägg och 

avdrag (tkr)

Prognos 

2016 (hst) 

(okt-15)

Uppdrag 

2016 (hst)

Ramanslag 

2016 inkl. 

gem. resur-

ser (tkr)

Dubbel-

klassade 

kurser (tkr)

Struktur-

stöd (tkr)

Tillfälligt ökat 

ramanslag 

2016 (tkr)

Övriga rik-

tade, interna 

anslag (tkr)

Riktade, 

externa an-

slag (tkr)

Totalt anslag 

2016 efter 

tillägg och 

avdrag (tkr)

PN landskap & trädgård 934 1001 886 89 049 934 1007 100 770 103 850 1 065 1 016 109 519 1 077 3 849 2 167 116 612

 Landskapsarkitekt Alnarp 267 251 248 265 30 729 265 248 34 539 34 539

Landskapsarkitekt Ultuna 237 225 220 235 25 645 235 220 30 744 30 744

 Park och trädgård 211 186 204 217 15 478 220 211 18 111 18 111

 Odling, trädgård 147 121 127 150 13 408 150 134 11 222 3 849 15 071

 Stud. utan programkoppling 139 103 134 140 10 121 140 134 11 303 11 303

  Tillfälligt ökat antal platser 2016 55 69 3 600 3 600

  Övrigt 8 469 0 1 077 2 167 3 244

PN naturresurser & jordbruk 1 216 1178 1039 77 775 1229 1198 88 393 94 125 1 218 1 216 92 768 2 270 2 245 1 900 1 000 100 183

 Naturvetenskap 235 216 233 241 20 906 248 243 21 756 2 245 24 001

 Teknik 118 103 123 130 8 488 130 130 10 426 10 426

 Lantmästare 132 107 125 130 8 733 130 130 10 066 10 066

 Ekonomi 317 288 295 307 13 556 305 290 18 771 18 771

 Landsbygd/Miljö/Tvärvet 187 165 200 190 12 459 190 200 15 580 15 580

 Stud. utan programkoppling 190 160 253 200 16 738 215 223 16 169 16 169

  Tillfälligt ökat antal platser 2016 0 0 0 0

  Övrigt 13 245 0 2 270 1 900 1 000 5 170

PN skog 620 620 571 46 683 620 617 53 172 58 036 643 647 56 007 -258 0 1 143 4 494 61 386

  Skogsmästare 149 138 142 150 11 732 150 142 13 257 13 257

  Jägmästare + master 403 371 391 397 28 542 387 391 34 594 34 594

  Stud. utan programkoppling 68 62 88 70 6 508 85 88 6 861 6 861

  Tillfälligt ökat antal platser 2016 21 26 1 295 1 295

  Övrigt 11 254 0 -258 1 143 4 494 5 379

PN vet.med. & husdjur 960 1049 1018 147 173 1051 1049 157 810 195 715 1 102 1 100 163 509 -132 0 3 393 11 130 29 307 207 208

  Veterinärmedicin (inkl. Tu-vet)* 469 470 479 479 109 285 482 474 112 563 3 755 116 318

  Djuromvårdnad 114 126 112 120 10 233 134 132 13 396 500 13 896

  Hippologi 83 69 78 75 21 652 75 78 0 150 21 877 22 027

  Husdjursvetenskap 364 334 335 345 27 841 325 325 31 464 31 464

  Stud. utan programkoppling 19 19 46 30 4 509 50 46 3 669 3 669

  Tillfälligt ökat antal platser 2016 36 45 2 418 2 418

  Övrigt 22 195 0 -132 3 393 10 480 3 675 17 416

SLU gemensamt 23 339 31 378 31 378

Avgiftsbelagda studenter -1 500 -1 500

SUMMA 3 730 3847 3514 360 680 3 833 3 871 400 145 473 565 4 028 3 979 421 804 2 957 6 094 8 603 47 357 33 801 515 267

* Programgruppens uppdrag 2016 består av 467 hst inom veterinärprogrammet och 7 hst inom Tu-vet.
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Budgetinstruktion för år 2016 

Inför år 2015 har SLU ett ingående kapital på 444 mnkr, vilket motsvarar 13 

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 2016. 

1. 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 lång-

siktiga planeringen universitetets kapital inte överstiga 10 procent av omsättningen, 

då det är eftersträvansvärt att utnyttja tilldelade medel. SLU:s kapital innefattar 

förutom balanserade verksamhetsöverskott även överskott från försäljningen av 

fastigheten Ultuna 2:1, vilken ska användas för finansiering av forsknings-

anläggningen i Lövsta. Målsättningen på 5–10 procent av omsättningen är 

exklusive kapitalet som avser finansieringen av Lövsta. 
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SLU:s styrelse uppdrar därför åt rektor att planera för att universitetets kapital 

långsiktigt 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, 

exklusive kapitalet som avser finansieringen av Lövsta. 

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2016 

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

för åren 2017–2018. Fakultetsnämnderna får också i uppdrag att tillse att 

institutionerna lämnar en budget för år 2016 med ett kapital inom intervallet -3 till 

10 procent av omsättningen, samt en prognos för åren 2017–2018.  

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.  

2. Handlingsplaner 

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2016 med ett kapital 

under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanus 

eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlings-

planen omfattar perioden 2016–2018 och ska beskriva vilka beloppssatta åtgärder 

som institutionen planerar att genomföra under 2016 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 2016 med ett 

kapital under 0 procent avlämna en treårig handlingsplan till rektor med kopia till 

planeringsavdelningen. Handlingsplanen omfattar perioden 2016–2018 och ska 

beskriva vilka beloppssatta åtgärder som fakulteten planerar att genomföra under 

2016 för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital 

inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av rektor. 

3. Universitetsdjursjukhuset (UDS) 

Styrelsen beslutade 2015 om en förstärkning av statsanslaget till UDS och en därtill 

hörande amorteringsplan som förutsatte att rationaliseringar i enlighet med UDS 

affärsplan också genomfördes. Inför 2016 är styrelsens beslut att amorterings-

planen förskjuts ett år och UDS tilldelas oförändrat anslag jämfört med 2015. UDS 

ska för 2016 lämna en budget med minst ett nollresultat. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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 planerings-

processen 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. Planeringsavdelningens budgetförutsättningar är en 

tjänstemannaprodukt som ska fungera som planeringsunderlag i syfte att starta 

budgetarbetet innan alla beslut är fattade. En konsekvens är att organisationen 

behöver ha beredskap att kunna göra vissa förändringar sent i processen, efter att 

de olika besluten är fattade. 

7. Tidplan budgetarbetet inför 2016 

2 oktober  PM med budgetförutsättningar skickas till fakulteter och 

institutioner. 

2 oktober Budgetverktyget klart att användas. 

14 oktober Utbildningsnämnden fastställer förslag till anslagsfördelning för 

utbildning på grund- och avancerad nivå.  

20 oktober Budgetförutsättningarna kompletteras från fakultetskanslierna 

med anslagsberäkning från fakultet till institution. 

3 november Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och 

budgetinstruktion (MBL senast 20/10). 

11 november Sista dag för fakultetsnämnden/fakulteten att besluta om 

anslagsfördelning och uppdrag till institutionerna, såväl principer 

som anslagsramar (MBL senast 3/11). 
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18 november Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna budget och 

budgetkommentar till fakulteterna. 

9 december Sista dag då samtliga institutionsbudgetar (inklusive ”fakulteten 

gemensamt”) ska vara godkända av fakulteterna (summan av 

godkända institutionsbudgetar = godkänd fakultetsbudget). 

19 januari 2016 Rektor fastställer SLU:s budget (MBL senast 12/1). 

31 januari Sista dag för överföring av institutionsbudgetar/motsvarande till 

Agresso. 

18 februari Styrelsen informeras om SLU:s samlade budget utifrån den 

budgetinstruktion som styrelsen fastställde i november. 
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