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1  Inledning 
 

Fakultetens verksamhet styrs av ett antal mål fastställda av dels regering och riksdag, dels av 

universitetets ledning. Utgående från universitetets uppdrag, ekonomiska ram och fastställda mål 

beslutar styrelsen årligen om uppdrag och anslag till fakulteterna. Fakulteten för veterinärmedicin 

och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) fastställer därefter uppdrag och tilldelning av statsanslag 

till institutioner och enheter.  

 

Vid VH-fakulteten har stora förändringar skett de senaste åren. Utbildningsprogram har förlängts 

eller lagts om till ny studieordning och stora satsningar på nya lokaler och gemensam infra-

struktur för forskning och utbildning pågår.  Satsningarna på Nationellt forskningscentrum för 

lantbrukets djur, Uppsala-Lövsta (Lövsta) och Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt 

Centrum (VHC) är nödvändiga av flera skäl och ger helt nya förutsättningar att bedriva forskning 

och utbildning av högsta klass.   

 

En förbättring och modernisering av infrastrukturen medför ett större ekonomiskt åtagande för 

verksamheten vilket är en angelägenhet för universitetet som helhet. Styrelsen har beslutat om 

särskilt stöd till VH-fakulteten för ökade lokalkostnader och universitetsledningen har aviserat 

ytterligare stöd under förutsättning att fakulteten vidtar åtgärder som leder till en ekonomi i 

balans. 

 

En kraftig åtstramning av verksamheten har genomförts 2012-2013 och institutionerna har gjort 

en stor insats för att förbättra verksamheternas ekonomi. Bokslutet för 2013 visar att fakulteten 

som helhet följer budget väl och att den negativa ekonomiska utvecklingen har vänt. 

Grundutbildningen visar ett positivt resultat med sådan marginal att en avbetalning på det tidigare 

uppkomna, ackumulerade underskottet kan göras. Fortsatt arbete med ett flertal åtgärder för att få 

en ekonomi i balans, och därtill klara av de ökande lokalkostnaderna, är dock nödvändigt. 

 

Fördelningen av statsanslag syftar till att utnyttja befintliga resurser så att de effektivt stödjer 

verksamheternas strävan att nå sina mål och genomföra sina uppdrag. Inför 2014 har många 

faktorer varit oklara och svåra att hantera och fakulteten har därför reserverat en relativt stor 

andel av de utökade anslagen på central nivå.  

 

Konsekvenserna för verksamhet och ekonomi av den nya fördelningsmodellen för 

forskningsanslaget, ändringen av fakultetsorganisationen, ökade lokalkostnader och förändringar 

med anledning av flytten av utbildningar från Skara till Uppsala kommer att tydliggöras i senare 

skede. Kompletterande beslut om anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag kan därför komma 

att bli nödvändiga. 
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1.1 Vision, värderingar och mål för VH-fakulteten 

 

Vision 
 

Ett hållbart nyttjande av djuren med god djurvälfärd och djurhälsa för god 
livsmedelsförsörjning och folkhälsa. 

Både en god djurvälfärd och en god djurhälsa är nödvändiga för människans långsiktigt hållbara 

nyttjande av djuren. Fakultetens verksamhet inkluderar produktionsdjur, sport- och sällskapsdjur, 

men även försöksdjur och djur som hålls av människan i annat syfte, liksom de vilda djuren. God 

djurvälfärd och djurhälsa är förutsättningar för en god och säker livsmedelsförsörjning, både i ett 

kvalitetsperspektiv och ur kvantitativ synvinkel. Säkra, animala livsmedel av hög kvalitet och i 

tillräcklig mängd bidrar därför, tillsammans med friska, välhållna djur i vår närhet och god 

kunskap om de vilda djurens roll när det gäller spridning av smittsamma sjukdomar, till en god 

folkhälsa.  

 

Grundläggande värderingar 
 

 Öppenhet i vårt arbete och för idéer och förslag. 

 Respekt för person och kompetens. 

 Ansvarstagande. 

 Ärlighet i allt vi gör. 

Förhållande till andra människor inom och utom denna fakultet ska präglas av öppenhet, respekt 

och ärlighet. Vi tar ansvar för verksamheten vid fakulteten och, i ett större perspektiv, för att 

verksamheten på ett positivt sätt ska kunna bidra till det samhälle vi lever i.   

 

Målen för vår verksamhet 
 

Fakulteten bedriver forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys inom veterinärmedicin, 

djuromvårdnad och husdjursvetenskap och tar ansvar för djurfrågorna inom SLU, så att: 

 

 Vi med god djurvälfärd och djurhälsa bidrar till ett hållbart nyttjande av djuren samt god 

livsmedelsförsörjning och folkhälsa. 

 Vi och våra studenter bidrar till samhällets utveckling. 

 Vårt arbete bidrar både till andras välbefinnande och vårt eget självförverkligande och 

därigenom ger oss mening.  

Utifrån egna ambitioner och önskningar och omgivningens förväntningar har sju mål satts upp 

för fakultetens verksamhet (utan inbördes rangordning): 

 

Forskning i världsklass 

VH-fakulteten har en forskningsverksamhet i världsklass. All forskningsverksamhet vid 

fakulteten klarar inte att ligga på högsta internationella nivå samtidigt, men delar av den kan och 

gör det. Det är väsentligt att fakultetens mest framgångsrika forskargrupper kan behålla denna 

höga nivå, men också att övriga forskningsområden strävar mot den nivån. Genom den höga 

kvaliteten väcker forskningsresultaten intresse i omvärlden och fakultetens forskare bidrar till en 

god vetenskaplig förankring för de utbildningar som ges. 
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Utbildning i världsklass 

Kurser som ges inom fakultetens utbildningar håller högsta internationella klass. Återigen har 

fakulteten inte möjlighet att ligga på topp överallt och jämt, men samtliga utbildningar ska ha 

mycket hög, internationell kvalitet, vilket t ex visar sig när utbildningarna genomgår nationella 

och internationella utvärderingar, men också genom att de utbildningar som ges är eftersökta 

bland studenter och att de studenter som utbildas är eftersökta på arbetsmarknaden. 

 

Attraktiv partner nationellt och internationellt för akademi, näringsliv, myndigheter och 

intresseorganisationer 

Forskning och fortlöpande miljöanalys bedrivs och det ges utbildningar som samhället har nytta 

av och efterfrågar. Genom goda kontakter med andra akademiska institutioner, näringsliv, 

myndigheter och intresseorganisationer får fakulteten en bild av de behov, nuvarande och 

kommande, som finns hos olika intressenter utanför detta universitet, samtidigt som dessa ser alla 

de fördelar det innebär att samverka med fakultetens forskare och lärare.  

 

Fortlöpande miljöanalys av hög kvalitet 

VH-fakulteten bidrar till ett hållbart samhälle genom att bedriva fortlöpande miljöanalys av hög 

kvalitet, särskilt med inriktning mot miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Fakultetens experter 

utvecklar metoder för användning i miljöövervakningsprogram och deltar i framtagandet av nya 

program i samverkan med de myndigheter som ansvarar för miljöanalys både nationellt och 

internationellt. Verksamheten inom fortlöpande miljöanalys sker med nära koppling till forskning 

och utbildning.  

 

Nöjda medarbetare och ett tydligt ledarskap 

VH-fakultet är en attraktiv arbetsplats, där alla som är anställda känner att man har meningsfyllda 

arbetsuppgifter, en bra balans mellan ansvar och befogenheter, trevliga och kunniga arbets-

kamrater och goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Chefer och arbetsledare 

är väl utbildade för att klara sina uppgifter, men har också personliga egenskaper som gör att de 

fungerar bra i sina befattningar. Verksamheten vid VH-fakulteten håller också på att flytta till 

bättre, mer ändamålsenliga lokaler. 

 

Våra resurser utnyttjas effektivt 

Resurser är begränsade, såväl när det gäller ekonomiska medel, som när det gäller personal, 

lokaler, utrustning och så vidare. För att bidra så mycket som möjligt till att visionen förverkligas 

utnyttjas alla resurser så effektivt som möjligt. Det innebär också att tiden disponeras rätt mellan 

olika arbetsuppgifter, egen och andra anställdas kompetens och kunskap utnyttjas där den behövs 

bäst, att likaledes lokaler, utrustning och andra resurser är anpassade för verksamheten och 

används så effektivt som möjligt, men även att en kostnadseffektiv organisation skapas som ger 

det administrativa stöd och även andra former av stöd som fakultetens uppdrag inom forskning, 

utbildning och fortlöpande miljöanalys kräver.  

 

Ökad extern finansiering 

Många viktiga uppgifter finns att utföra på vägen mot ett hållbart nyttjande av djuren med god 

djurvälfärd och djurhälsa för god livsmedelsförsörjning och folkhälsa. Samtidigt har samhället 

redan nu en stor nytta av vår verksamhet och den utveckling arbetet leder till. För att kunna 

snabba på utvecklingen och prestera ännu bättre behövs mer resurser. Fakulteten arbetar därför 

med att förstärka resurserna (det må vara medel som används till nya anställningar, driftsmedel 

för forskningsprojekt, kompetenshöjande aktiviteter eller annat) genom att öka mängden externa 

medel t ex i form av bidrag, donationer och ersättning för sålda tjänster och varor. 
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1.2 Planeringsförutsättningar 

 

SLU:s styrelse beslutade om anslagsfördelning och uppdrag för 2014 den 6 november 2013 (dnr 

SLU ua 2013.1.1.1-4956). Som grund användes förslaget i budgetpropositionen 2014. Det anslag 

som SLU tilldelades uppgick till 1 803 mnkr för 2014 vilket innebär en ökning med 68,6 mnkr 

jämfört med 2013. Ökningen består av dels en pris- och löneomräkning, dels nya statsanslag från 

forskningspropositionen. Anslaget minskades samtidigt för beräknade samordningsvinster i 

samband med statsförvaltningens e-förvaltningsprojekt.  

 

Planeringsförutsättningarna för VH-fakulteten 2014 har varit och är otydliga. Förändringar i 

SLU:s fördelningsmodell för forskningsanslaget, omorganisationer mellan fakulteterna samt 

pågående flytt av utbildningar från Skara till Uppsala och kommande flytt av verksamhet till nya 

lokaler i VHC bidrar till den oklara bilden när det gäller både ekonomiska konsekvenser och 

förutsättningar.  

 

Förändringarna inom projektet ”Framtiden SLU”, bland annat omorganisation och 

fördelningsmodell, beskrivs närmare nedan. När det gäller fördelningsmodellen för utbildning på 

grund- och avancerad nivå görs för 2014 så små förändringar som möjligt. Avsikten är att SLU:s 

modell för fördelning av utbildningsanslaget i stället ska göras om inför 2015. 

 

Anslagsfördelningen 2014 inom VH-fakulteten syftar till att ge så små negativa förändringar som 

möjligt i förhållande till 2013. De effekter som följer av beslut inom ”Framtidens SLU” dämpas 

genom succesivt införande av den nya fördelningsmodellen under två år för att ge institutionerna 

utrymme till anpassning.  

 

Fakulteten är fortsatt restriktiv med nya satsningar men ökar andelen medel som initialt avsätts 

på central nivå. Sådana medel omfattar anslag för tidigare beslutade forsknings- och 

utbildningssatsningar samt gemensam infrastruktur. En stor del av det ökade anslaget för att 

täcka ökande kostnader för djurlokaler avsätts centralt i avvaktan på att fördelningen mellan 

institutionerna i de nya lokalerna har fastställts och anslagen då kan föras ut till verksamheten. 

 

1.3 Framtidens SLU 

 

Projektet ”Framtidens SLU” har genomförts under 2013 och styrelsen har fattat ett flertal beslut 

grundade på det arbetet. En betydande förändring är omorganisationen mellan fakulteterna och 

den nya fakultetsorganisation som gäller från 1 januari 2014. Styrelsens beslut har inneburit att 

nya verksamheter tillförts fakulteten och två institutioner blivit gemensamma med NJ- respektive 

LTV-fakulteterna. Forskare har även flyttats från S-fakulteten till VH. Förändringarna med 

fakultetsgemensamma institutioner har medfört att statsanslag omfördelas mellan fakulteterna 

och forskningsanslaget till VH har därför ökat.  

 

Inom ”Framtidens SLU” har även en harmoniserad modell för anslagsfördelning från fakultet till 

institution inom forskning och forskarutbildning utvecklats. Modellen innebär bland annat att 

basanslaget – den största delen av anslaget till forskning och forskarutbildning – 2014 ska 

fördelas utgående från ämnesområden. Fakultetsnämnden har därför i december 2013 fastställt 

ämnesområden. Dessa områden är, liksom verksamhetsområdena i fakultetens strategi, starkt 

varierande i storlek och omfattning. Indelningen är knuten till institutionernas indelning och 

bygger på befintlig bemanning med rekryterade högre anställningar.  

 

Ämnesområden ska bilda grund för tilldelning av de ämnesstöd som nu ingår i anslags-

tilldelningen för forskning och forskarutbildning till SLU:s institutioner. Ämnesstöden kommer 

att variera i storlek beroende på ämnesområdets storlek och omfattning. Införandet av 

ämnesområden som grund för tilldelning av forskningsanslag genomförs stegvis under två år.  
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Efter styrelsens beslut i februari 2013 startade processen med att flytta tre utbildningsprogram 

från Skara till Uppsala. Utbildningarna ska ges i Uppsala för första gången hösten 2014 och ett 

stort arbete pågår sedan förra året med att både genomföra flytten av utbildningarna och samtidigt 

bedriva fortsatt undervisning i Skara under 2013-2015. Anslagsfördelningen till kursansvariga 

institutioner inom berörda program för med sig en förändring i fördelningsmodell för delar av 

grundutbildningsanslaget. 

 

1.4 Förändringar med anledning av ökade lokalkostnader 

 

Fakultetens verksamhet år 2014 och de närmaste åren kommer i stor utsträckning att präglas av 

inflyttningen i VHC och de ekonomiska åtgärder som detta medför. Styrelsen beslutade redan 

2012 (SLU ua Fe.2012.4-3022) att VH-fakulteten från och med 2014 tilldelas en förstärkning på 

60 mkr årligen för att delfinansiera ökade kostnader för djurlokaler. VH-fakulteten finansierar 5.5 

mkr av de 60 och nettoförstärkningen blir därmed 54,5 mkr. 

 

Tillskottet i anslag för ökade lokalkostnader fördelas inte ut till institutionerna i början av året 

utan reserveras på fakulteten för senare fördelning. Fördelning ska då göras på redovisnings-

områden och mellan institutioner. 

 

Även universitetsdjursjukhuset (UDS) får kraftigt ökade lokalkostnader 2014 och styrelsen 

beslutade därför om en tillfällig förstärkning på 25 mkr till UDS för 2014. Anslag om 2 mkr har 

överförts från VH-fakulteten till UDS och 23 mkr finansieras centralt av SLU. 

 

1.5 Uppdrag och anslag till VH-fakulteten 

 

Samtliga fakulteter har i uppdrag från styrelsen att bedriva verksamheten 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, inklusive djuromvårdnad, och husdjursvetenskap. 

 

SLU:s styrelse har i sitt beslut om anslagsfördelning för år 2014 angivit en ramtilldelning till VH-

fakulteten som uppgår till 454 935 tkr. Stora förändringar i tilldelning jämfört med 2013 består 

framför allt i omfördelningen på grund av fakultetsgemensamma institutioner samt ökat anslag 

för ökade lokalkostnader. Även en mindre ökning av strategiska satsningar på viltmedicin och 

verksamhet anknuten till Lövsta har tilldelats fakulteten för 2014. Om de stora förändringarna i 

tilldelning för omorganisation och lokaler dras bort innebär ramtilldelningen en ökning med 15 

mkr jämfört med föregående år.  
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Anslagstilldelning till VH-fakulteten 2014, 2013 och 2012 (tkr)  
 

Redovisningsområde 2014 (tkr)   2013 (tkr)   2012 (tkr) 

            

Utbildning på grund- och 
avancerad nivå 

188 100 1) 174 598 3) 157 471 

Forskning och utbildning 
på forskarnivå 

264 712 1) 
2)  

196 471 4) 199 096 

Fortlöpande miljöanalys 2 123   4 048   310 

SUMMA TILLDELNING 
 

454 935 
   

375 117 
   

356 877 
 

 
1) Inklusive anslag för lokaler; GU 10 318 tkr, FO 40 003 tkr. Resterande del (4 179 tkr) ersätts 
på annat sätt med centrala medel, dvs ej med statsanslag 
2) Inklusive anslag för gemensamma institutioner (NJV och BT) samt flyttad enhet (Akvakultur 
inom VFM), 17 233 tkr 

3) Inklusive klinisk ersättning 17 000 tkr till UDS som tidigare betalats direkt från rektor till UDS  

4) Styrelsens fyraåriga strat satsning, 9 592 tkr återtagen 

 

 

1.5.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå 
 

Styrelsen har för år 2014 givit uppdrag till VH-fakulteten att ansvara för att erbjuda följande av 

styrelsen inrättade program: 

 

 Veterinärprogram 

 Agronomprogram (inriktning husdjur) 

 Djursjukskötarprogram 

 Hippologprogram (inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst) 

 Tilläggsutbildning för utländska veteriärer (TUVE) 

 

Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat 

(kandidat-, magister- och masterprogram). 

 

Uppdraget till VH-fakulteten omfattar även att  

 

 ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,  

 inte fördela ut kostnaderna för undervisningslokaler på institutionerna, 

 använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera 

internationaliseringen av utbildningen; vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband 

med uppföljningen av uppdragen under våren 2014, 

 till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 

nybörjarplatser per år utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014, bistå 

SLU i redovisning av medlens användning vilket ska redovisas till Landsbygds-

departementet den 22 februari 2014.   

 beakta av UKÄ eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar 

inom fakultetens ansvarsområde.  

 

Fakultetens uppdrag 2014 minskar med 10 hst på veterinärprogrammet jämfört med föregående 

år, detta mot bakgrund av prognoser gjorda hösten 2013. Takbeloppet minskar av den 

anledningen med 2,2 mkr men fakulteten får behålla anslaget på 2,2 mkr som omställningsmedel 

i arbetet med att samla alla utbildningar, utom hippologprogrammet, på campus Ultuna. 
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Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (grundutbildning) uppgår för år 2014 till 

188 100 tkr. Ökningen jämfört med föregående år, exklusive extra lokalanslag, är ca 3 mkr 

  

 

 

1.5.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 
 

Styrelsen har för år 2014 givit i uppdrag till VH-fakulteten att ansvara för ämnesområden och 

fastställa dessa inför fördelning av anslag till institutionerna 2014. Fakulteten ges också i uppdrag 

att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta och stimulera samarbetet 

vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna: 

 

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

fakulteten 

 Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt avVH-fakulteten och 

NJ-fakulteten 

 

Fakulteten ska även 

 

 utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens nya 

fördelningsprinciper 

 genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s 

regleringsbrev för 2014, 

 utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar, 

 

När det gäller utbildning på forskarnivå har fakulteten i uppdrag att utföra 104 examina under 

perioden 2011-2014 vilket motsvarar ett årsuppdrag på 26 doktorsexamina.  Anslaget för 

forskarutbildning uppgår år 2014 till 12 592 tkr. Motsvarande belopp 2013 var 11 986 tkr.  

 

Uppdrag och anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014, 2013 och 2012 
 

 

1) Inklusive klinisk färdighetsträning 17 mkr till UDS som tidigare betalats direkt från rektor till UDS 

2) Inklusive klinisk färdighetsträning och omställningsbidrag 2,2 mkr 
3) Avsättning görs av regeringen och beloppet finns angivet i 2014 års regleringsbrev. Under 2014 kommer programmet 
att arbetas om varför inget intag kommer att göras under året. Uppdraget i styrelsedokumentet är 13, men 
prestationen beräknas till ca 4 hst med anledningen omarbetningen. Anslaget får behållas av fakulteten för 
omarbetning av programmet 

4) Avsättning görs av regeringen och beloppen finns angivna i 2014 års regleringsbrev 

 

Uppdrag 

2014 (hst)

Anslag 2014 

(tkr)

Uppdrag 

2013 (hst)

Anslag 2013 

(tkr)

Uppdrag 

2012 (hst)

Anslag 2012 

(tkr)

Utbildningsprogram 960 970 981

Takbelopp 151 909 2) 149 332 1) 132 339

TUVE 3) - 3 696 13 3 609 13 3 590

Hippologprogrammet 3) 78 18 559 78 18 124 78 18 028

Hovslagarutbildning 4) 3 618 3 533 3 514

Från styrelsen djurlokaler 10 318

SUMMA anslag 188 100 174 598 157 471
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Anslaget som fördelas till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 

för år 2014 till 247 479 tkr vilket är en ökning jämfört med föregående år med 68 mkr. 

Merparten av ökningen är anslag för ökade lokalkostnader samt omorganisation och om de 

förändringarna dras bort innebär tilldelningen en förstärkning med 12 mkr jämfört med 

föregående år. 

 

1.5.3 Fortlöpande miljöanalys 
 

Fakulteten har i uppdrag att ansvara för programmet Giftfri miljö inom fortlöpande miljöanalys 

(foma). Anslaget som fördelas till foma uppgår för år 2014 till 2 123 tkr vilket är en minskning 

jämfört med föregående år då anslaget var 4 048 tkr.  

 

 

2  Utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 

2.1 Allmänna utgångspunkter för VH-fakulteten 

 

Fördelningsmodellen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU ska göras om inför år 

2015, som ett led i projektet Framtidens SLU. Därför görs för 2014 så små förändringar i 

anslagstilldelningen som möjligt. Till institutioner vid VH-fakulteten gäller i huvudsak samma 

principer för anslagstilldelning inom grundutbildning som gällde 2013. Undantaget är 

djursjukskötarprogrammet där en differentierad fördelningsmodell införs som en konsekvens av 

att ansvaret för kurser inom programmet från och med 2014 fördelas på flera institutioner. 

 

Precis som tidigare reserveras särskilda medel för fakultetsgemensamma ändamål, eller för 

senare utfördelning till institutionerna, på central nivå innan fördelning av grundutbildnings-

anslaget görs till institutionerna. En del av de fakultetsgemensamma avsättningarna avser 

finansiering av större anläggningar, s.k. core facilities.  

 

Anslaget fördelas till programmen utgående från fakultetens prislapp (områdesspecifik 

ersättningsnivå) och uppdrag i hst inom respektive program. Pris- och löneuppräkningen på 2,4 

% 2014 medför inte att ersättningsnivåerna för fakultetens områden räknas upp. En 

harmonisering av NA-ersättning med övriga fakulteter har istället eftersträvats och en reservation 

av medel på central nivå är nödvändig med tanke på fortsatt återbetalning av tidigare uppkomna 

underskott inom grundutbildningen.  

 

För att en del av uppräkningen 2014 ändå ska komma institutionerna tillgodo fördelas medel i 

form av ett särskilt s.k. inflationstillskott. 

 

Takbelopp för prestationer i grundutbildningen är sedan tidigare infört vid SLU och innebär att 

slutreglering 2014 endast sker om institutionen ej uppfyllt uppdraget. Ingen ersättning ges för 

eventuell överproduktion. Slutreglering görs per program, vilket innebär att omfördelning mellan 

institutioner kan ske om förändringar inom programmet skett som påverkat institutionernas 

uppdrag inom programmet. Relationen vid reglering av utbildningsprestationer inom SLU är 

50/50 per hst/hpr. För hippologprogrammet sker avräkning enligt särskild modell. 

 

Stimulansbidrag för godkända självständiga arbeten på avancerad nivå kommer att inte att betalas 

ut enligt tidigare modell. En tidsbegränsad satsning görs dock 2014 inom anslaget för forskning 

och forskarutbildning för att stimulera kvalitet i examensarbeten på avancerad nivå.  

 

Fakulteten bedömer att ca 21 prestationer under 2014 kommer att utföras av VH-fakultetens 

institutioner på program som organisatoriskt tillhör NJ-fakulteten. Detta har räknats in i uppdrag 

och tilldelning till institutionerna. En del av agronomprogrammet kommer att genomföras vid 
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NJ-fakulteten (ca 70 prestationer) och en mindre del vid LTV-fakulteten (ca 7 prestationer). 

Medel för detta har reserverats på fakultetsnivå. 

 

2.2 Ersättningsnivåer för olika utbildningar 

 

Naturvetenskapliga utbildningsprogram 

Kurserna inom de husdjursvetenskapliga programmen, inom kandidatprogrammet för etologi och 

djurskydd samt inom internationella program och utbyten ersätts med fakultetens 

naturvetenskapliga prislapp. Som en åtgärd för att minska det ekonomiska underskottet inom 

grundutbildning och som ett led i harmoniseringen av prislappar inom SLU behåller VH-

fakulteten samma ersättningsnivå som föregående år. 

 

 NA-ersättning: 62 500 kr per hst + hpr 

 

Denna prislapp ligger i nivå med LTJ- och S-fakulteterna. NL-fakulteten ligger något lägre. En 

planerad översyn av anslagsfördelningen inom agronomprogrammet, med syfte att införa en 

differentierad fördelning mellan programmets kurser, har avbrutits i avvaktan på resultatet av 

pågående utredning om utbildningars styrning och finansiering inom Framtidens SLU.  

 

Som ett initialt steg i planerat utvecklingsarbete ges agronomprogrammets djurfysiologikurs en 

sammanvägd prislapp (NA+ME) på 94 374 kr per hst + hpr år 2014. När en differentierad modell 

införs fullt ut kommer ersättningen till vissa kurser inom husdjursprogrammen att behöva sänkas 

ytterligare för att skapa utrymme åt dyrare kurser som t ex djurfysiologikursen.  

 

 

Djursjukskötarprogrammet 

Kurserna inom djursjukskötarprogrammets ersätts med fakultetens vårdprislapp. När det gäller 

fördelningen 2014 har hänsyn tagits till de ändrade förutsättningar för utbildningen som gäller fr 

o m höstterminen. Därför har en uppdelning gjorts mellan HMH och KV och respektive 

institution tilldelats uppdrag och anslag utifrån det förändrade kursansvaret. En differentiering av 

fördelningsmodellen till kurserna har också varit nödvändig att genomföra 2014 då ansvaret för 

utbildningen fördelas på fler än en institution. Inför 2015 förutsätts att SLU:s nya 

fördelningsprinciper för grundutbildningsanslaget kommer att tillämpas. 

 

 Tidigare vårdprislapp 2013: 77 231 per hst+ hpr  

 

 Nya, differentierade vårdprislappar 2014: fyra nivåer med viktning på 0,5 (31 250 kr), 

1,0 (62 500 kr), 1,5 (93 750 kr) respektive 2,0 (125 000) baserat på NA-prislappen men 

beräknat utifrån det sammanlagda värdet av vårdprislappen. Tre praktikkurser har 

särskild ersättningsnivå baserad på faktiska kostnader. 

 

 

Hippologprogrammet 

Anslaget för hippologprogrammet, ett specificerat uppdrag med riktat anslag maximerat i 

regleringsbrevet, uppgår för år 2014 till 18 559 tkr. Från anslaget har dragits kostnader för bl a 

studentdatorservice. Därefter återstår att fördela 17 931 tkr. 

 

 

Hovslagarutbildningen 

Fakulteten har i uppdrag att via annan utbildningsanordnare bedriva hovslagarutbildning. 

Ersättningsnivån anges i regleringsbrevet och medel för detta har avsatts i fakultetens 

anslagsfördelning. 
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Veterinärprogrammet 

Anslaget till veterinärprogrammet grundas på en veterinärmedicinsk prislapp. Denna är, enligt 

beslut av SLU:s styrelse, fr o m år 2010 uppdelad på en kurskostnadsdel och en del för klinisk 

verksamhet.  

 

2012 infördes en ny anslagsmodell för veterinärprogrammet. Principerna bygger på en 

basersättning per kurs relaterad till vilka moment som ingår i kursen och hur arbetsintensiva 

dessa är, samt ett tillägg relaterat till antal hst. Fasta kostnader i form av t ex undervisningsstallar, 

speciella lokaler som Asis m.m. ersätts separat. Modellen baseras på redovisad kostnadsnivå och 

undervisningsmoment för samtliga kurser och omfattar en fast och en rörlig ersättningsdel. 

  

 VM-ersättning rörlig del: 62 500 kr per hst + hpr (samma som NA-prislapp) 

 VM-ersättning fast del: grundas på löneschablon 792 000 kr (medellönen för i 

programmet verksamma lärare)  

 

Medel har reserverats för veterinärprogrammets examensarbeten enligt den nya studieordningen. 

Prislappen för dessa motsvarar veterinärprogrammets prestationsdel (62 500 kr per hst + hpr). 

 

En genomgång av anslagsfördelningsmodellen vad avser veterinärprogrammet våren 2013 

medförde att vissa justeringar gjorts beträffande lärartimmar och driftskostnader. Fasta 

anläggningar såsom Asis, patologsal och stallar hanteras separat som en del i modellen. Vid 

införande av modellen förändrades fördelningen mellan institutionerna. Om den organisatoriska 

hemvisten för livsmedelslabbet förändras efter flytten till VHC kan även relaterat anslag komma 

att flyttas för motsvarande period.    

 

Ersättningsnivåerna till UDS har legat fast under perioden 2010-2013. Enligt styrelsebeslut 

erhåller UDS 17 mkr för särskilda kostnader i klinikundervisning även för år 2014. Anslaget 

utbetalas till VH-fakulteten för vidare befordran till UDS.   

 

 

Tilläggsutbildning för utländska veterinärer (TUVE) 

Anslaget till tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (TUVE), som är ett specificerat 

uppdrag till fakulteten, har i sin helhet reserverats centralt på fakulteten 2014. Anledningen är 

dels flytt av programmet från Skara till Uppsala, dels det arbete som under våren 2014 genomförs 

för att revidera programmet. 

 

 

Individuella och fristående kurser samt fristående prestationer 

Fristående prestationer avseende Erasmus Mundus eller andra internationella utbyten avtalade på 

SLU- eller fakultetsnivå ersätts med NA-ersättning. Detsamma gäller fristående prestationer om 

de avser programstudenter, som genom förbiseende inte registrerat sig som detta, inom VH-

fakultetens utbildningsprogram. Fakulteten ger inte något anslag för renodlade fristående kurser.  

 

2.3 Anslag för gemensamma ändamål inom grundutbildning 

 

Fakulteten har avsatt medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen. De 

består dels av programövergripande satsningar gemensamma för alla program, dels av 

programspecifika avsättningar, vilket redovisas i tabellen nedan. Av de särskilda avsättningarna 

som görs 2014 är övervägande del sådana som följer av tidigare beslut i fakultetsnämnd eller 

styrelse. En intrångsersättning för undervisning på Lövsta införs 2014 som fakultetsgemensam 

avsättning. 
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Tidsbegränsade och fakultetsgemensamma avsättningar inom  
grundutbildning 2014 
 

 
 

1) För två eller flera program.  
2) Kontinuerligt åtagande eller satsning som löper över flera år 
3) Finansieras även med forskningsanslag 
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3  Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå 

3.1 Allmänna utgångspunkter för VH-fakulteten 

Styrelsens beslut gällande ny fördelningsmodell för forskningsanslaget 2014 ska tillämpas även 

gentemot institutionerna och den nya modellen ersätter därför VH-fakultetens tidigare principer. 

Fördelning av statsanslag från fakultet till institution ska nu göras i tre delar: 

 

 Basanslag 

 Prestationsanslag 

 Tidsbegränsade satsningar 

 

Fakulteterna får även göra fakultetsgemensamma avsättningar för större anläggningar, s.k. core 

facilities. VH-fakulteten gör 2014 avsättningar för att finansiera vissa gemensamma anläggningar 

som Lövstaanläggningen och delar av VHC.  

 

Forskarutbildningskurser hanteras fr o m 2012 inom forskarskolornas ram. Omfattningen regleras 

via uppdrag i högskolepoäng (hp) till respektive forskarskola, som även erhåller anslagsmedel för 

att anordna kurser och andra aktiviteter inom forskarskolorna. 

 

3.2 Basanslag 

Hantering av basanslag framgår i detalj av styrelsens anslagsfördelningsbeslut, bilaga 1:2. 

Anslaget är en basfinansiering som ska vara stabil och rimligt förutsägbar över åren. Basanslaget 

ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden och är ett uppdrag uttryckt i 

kronor som relativt fritt får disponeras av institutionen. Rekryterade professorers lönekostnader 

inklusive påslag ska kunna vara grundfinansierade av statsanslag och detta ska beaktas i 

beräkningen av statsanslag till ämnesområdena. Förändringar i anslagets storlek får göras när 

uppdraget till en institution förändras. 

 

För att implementera denna modell gavs fakultetsnämnderna i uppdrag att inför 2014 fastställa 

vilka ämnesområden fakulteten ansvarar för. VH-fakulteten har tidigare fastställt vilka 

vetenskapliga ansvarsområden som ingår i fakultetens verksamhet. I beslutad strategi för åren 

2013-2016, som omfattar forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys och samverkan, infördes 

begreppet ”verksamhetsområde” för att beskriva fakultetens vetenskapliga ansvarsområden.  

 

Dessa verksamhetsområden är inte knutna vare sig till specifika tjänster eller enskilda 

institutioner utan beskriver på ett kortfattat sätt fakultetens ansvar vad gäller forskning och 

utbildning samt illustrerar vilka områden som måste hållas i åtanke i samband med 

tjänstetillsättningar. Med begreppet avses ”ett övergripande verksamhetsområde, ej 

djurslagsbundet, som är centralt för både forskning och utbildning i ett långsiktigt perspektiv och 

som fakulteten kan anses ha ett särskilt nationellt ansvar för”. Områdena varierar markant i 

omfattning och innehåller ett varierande antal discipliner.   

 

Fakultetsnämnden fattade den 12 december 2013 beslut om indelning i ämnesområden, starkt 

varierande i storlek och omfattning precis som verksamhetsområdena i fakultetens strategi. 

Indelning i ämnesområden är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar. Indelningen i ämnesområden bildar 

grund för tilldelning av de ämnesstöd som 2014 ingår i anslagstilldelningen för forskning och 

forskarutbildning. Ämnesstöden varierar i storlek beroende på ämnesområdets storlek och 

omfattning.   

 

Införandet av ämnesområden som grund för tilldelning av forskningsanslag innebär en drastisk 

ändring av fördelningsmodell för VH-fakulteten. För att inte resultera i alltför stor förändring av 
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institutionernas förutsättningar att bedriva sin verksamhet genomför fakulteten anpassningen 

stegvis under perioden 2014-2015. 

 

För 2014 har därför aktuella löneschabloner använts i beräkningen istället för faktiska 

lönekostnader och stora minskningar respektive ökningar i anslagstilldelning har dämpats. 

Målsättningen har varit ingen av institutionerna ska drabbas av påtagliga minskningar (> 5 %) 

jämfört med motsvarande tilldelning föregående år. Vissa institutioner kommer att få ökade 

basanslag medan andra kommer att få kraftigt minskade basanslag i den nya modellen. Genom 

stegvis införande 2014 dämpas de effekterna men 2015 fås fullt genomslag.  

 

Indelningen och den inbördes storleken av ämnesområden vid fakulteten kommer under året att 

granskas och en eventuell revidering kan vara aktuell i samband med beslut om anslagsfördelning 

2015. 

 

3.3 Prestationsanslag 

Hantering av prestationsanslag framgår i detalj av styrelsens anslagsfördelningsbeslut, bilaga 1:7. 

Av SLU:s anslagsram har15% fördelats till fakulteterna efter prestation och detta anslag fördelas 

vidare till institutionerna i tre lika stora delar baserat på följande prestationsmått: 

 

 Vetenskaplig publicering år 2009-2012 

 Externa medel (bidrags- och uppdragsintäkter) år 2009-2012 

 Uppdrag inom forskarutbildningen år 2014 

 

Alla publikationer hämtas ur SLU:s publikationsdatabas. Citeringsdata och impact-faktor hämtas 

från extern databas (InCites och JCR från Thomson Reuters). Alla refereegranskade 

vetenskapliga artiklar är poänggrundande, dvs. inte bara artiklar i Web of Science som i tidigare 

modell. Böcker och bokkapitel ger prestationsanslag utgående från en separat, mindre del av 

prestationsmedlen i modellen. 

 

3.4 Tidsbegränsade satsningar 

Både SLUs styrelse och fakulteten har beslutat om vissa tidsbegränsade forskningssatsningar. 

Hösten 2009 beslutade styrelsen om strategiska satsningar utgående från granskningen av SLU:s 

verksamhet ”Kvalitet och nytta” (KoN). KoN-satsningar löper över perioden 2010-2014 och 

omfattar bland annat Future Animal Health and Welfare och samverkansanställningar.  

 

Styrelsen har även beslutat om andra strategiska satsningar för åren 2012-2015 och de omfattar 

för fakultetens del bland annat satsningar på SLU biobank och på bioinformatik. En mindre 

satsning på viltmedicin (1 mkr) och en utökning av strategiska satsningar främst avsedd att 

användas i verksamhet anknuten till Lövsta (2 mkr) är nya för 2014. 

 

Särskilda avsättningar görs också till poster för senare fördelning, t ex planerade anställningar, 

samt till fakultetsgemensam infrastruktur. En tidsbegränsad satsning görs 2014 för att stimulera 

hög kvalitet och forskningsanknytning för examensarbeten på avancerad nivå. Fakulteten ger 

även 2014 på ett 4-årigt stöd till nya rekryterade professorer på 600 tkr per år. Stödet är avsett att 

ge möjlighet att och bygga upp verksamhet vid SLU i samband med anställningens 

inledningsskede. Vid eventuell pensionering upphör stödet. 

 

Fakulteten är restriktiv med nya forskningssatsningar och flertalet av de avsättningar som görs 

2014 är en följd av tidigare beslut i fakultetsnämnd eller styrelse.  
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Tidsbegränsade och fakultetsgemensamma avsättningar inom forskning 2014  
  Satsning   

2014 (tkr) 
Tidigare 

beslutade 
åtaganden 

1)
 (tkr) 

Basregistrering, drift och 
projektkostnader 2 250   

SCAW 600 4 675 

VHC och Lövsta driftsorganisation + 
forskningssamordnare 

2)
    40 297 

Infrastruktur Röbäcksdalen 5 500   

Djurslagskommittéer   250 

UDS forskningsintrång 
3)

   2 000 

Konsultkostnader VHC 4 400   

Stimulanssatsning för kvalité i 
examensarbeten på avancerad nivå 1 900   

Särskild satsning nyrekryterade 
professorer 1 100 4 700 

Forskarskolor   4 266 

KoN-satsningar   8 808 

Övriga forskningssatsningar från 
styrelsen 

  

6 507 

Samverkanslektorat 497 2 480 

Future Animal Health and Welfare inkl 
doktorandanställningar   3 845 

Future Agriculture: ledning    320 

Samverkan och fundraising   1 000 

Fort- och vidareutbildning  900   

Försöksdjurssamordning 
3)

     965 

Strategiska satsningar och 
anställningar inom forskning 

4)
 3 200 8 407 

Kommunikation    1 630 

Centrumbildningar 961 350 

Reserverade medel 
5)

   8 983   

Lokalanslag från styrelsen för 
djurlokaler 40 003   

SUMMA 70 294 90 500 

 

 
1) Kontinuerligt åtagande eller satsning som löper över flera år  

2) Finansiering av fakultetsgemensamma resurser behandlas närmare i avsnitt 5.2. 
3) Helt eller delvis enligt styrelsebeslut 
4) Exempelvis medfinansiering i forskningsprojekt, doktorandanställningar, gästprofessur 
5) Reservering för bl.a. ökade kostnader i samband med inflytt till VHC, delvis för senare 
fördelning till institutionerna 

 

3.5 Fakultetsgemensamma avsättningar för core facilities  

Fakulteten avsätter en betydande del av forskningsanslaget men även en del av 

grundutbildningsanslaget för finansiering av större anläggningar, s.k. core facilities. Detta 

beskrivs närmare under avsnitt 5 nedan. 
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4  Anslag till fortlöpande miljöanalys 2013 
 

VH-fakultetens har ansvar för programmet Giftfri miljö inom foma vilket innebär ansvar för 

koordinator och avnämargrupp samt för att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande). För 

2014 har VH-fakulteten i styrelsens beslut om anslagsfördelning daterat den 6 november 2013 

fått ett anslag på 2 123 tkr. Programgruppen för programmet Giftfri miljö har föreslagit en 

fördelning på projekt, se vidare avsnitt 6.2.2. Tillkommande medel från Naturvårdsverket har 

aviserats men beloppet är ännu inte känt.  

 

5  Finansiering av gemensam verksamhet 

5.1 Finansiering av fakultetsadministrationen 

 

Fakultetspåslaget för åren 2011, 2012 och 2013 uppgick till 5,2 %. För år 2014 är 

fakultetspåslaget oförändrat 5,2 % vilket i realiteten innebär en lägre finansieringsgrad eftersom 

antalet anställda vid fakulteten minskar år 2013 och 2014. 

5.2 Fakultetsgemensamma avsättningar för core facilities 

 

Finansieringen av den gemensamma infrastruktur för forskning och utbildning som fakulteten bör 

ha ska enligt fakultetsnämndens beslut hanteras genom såväl ett solidariskt bärande av kostnader 

som ett nyttjarrelaterat ansvar för de resurser som används. Under 2012-2013 har en modell, den 

s.k. FGR-modellen för fördelning av gemensamma kostnader, använts för att ge en sådan effekt. 

Modellen beskrivs i beslutet om fakultetens anslagsfördelning för 2013. 

 

SLU:s nya fördelningsmodell 2014 och särskilda statsanslag till ökade lokalkostnader leder till 

att tidigare hantering inom VH-fakulteten inte är lämplig att fortsätta med. Istället görs nu en 

fakultetsgemensam avsättning för Lövsta och för vissa delar VHC.  

 

Inför 2014 har VH-fakulteten erhållit besked om att hyreskostnaden för Lövsta reduceras med 10 

mkr per år under fyra år. Detta kan ses som en kompensation för de orimliga kostnader fakulteten 

haft för att bland annat färdigställa lokaler, inredning och utrustning i anläggningen. 

 

VH-intendenturen (VHI) har i uppdrag att förvalta och utveckla fakultetens gemensamma 

resurser. Dit hör bland annat djuranläggningen i Lövsta. För att bedriva verksamheten och betala 

lokalerna i Lövsta 2013 beräknades att ca 45 mnkr av statsanslaget var nödvändigt att avsätta till 

VHI.  

 

Hyressänkningen på Lövsta gör att mindre avsättningar behöver göras på central nivå för att 

täcka kostnaderna för hyra och verksamhet på Lövsta under 2014. Under året kommer dock nya 

lokaler i VHC att tas i bruk vilket innebär ökade kostnader för fakultetens gemensamma 

laboratorier och annan infrastruktur. 

 

Eftersom förutsättningarna med lokalkostnader och driftsansvar i VHC inte är fastställda 

reserveras initialt en relativt stor del av forskningsanslaget på fakultetsnivå. När fördelningen 

mellan institutionerna vad gäller nya lokaler och del i gemensamma resurser är beslutad kommer 

motsvarande anslag att föras ut till institutionerna. 

 

VHI har i uppdrag både att förvalta och utveckla fakultetens gemensamma resurser avseende 

infrastruktur för forskning och utbildning samt att svara för husintendenturen i VHC, dvs. den 

internservice som hanterar vaktmästeri, post, avfall och liknande. En utveckling inom SLU pågår 

där intendenturområdenas funktioner för internservice succesivt ska föras över till avdelningen 

för Infrastruktur. För VHI kommer det att innebära vissa organisatoriska förändringar men för 

institutionerna kommer överföringen av internservice till Infra inte att innebära någon förändring 

av planerad serviceleverans, dvs. vad som ska utföras och tillhandahållas verksamheten. 
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6 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens institutioner och enheter 

6.1  Sammanställning av fördelade anslag 

 
Fördelat anslag inom VH-fakulteten 2014 (tkr) 
 

 

6.2  Gemensamt för alla institutioner 

6.2.1  Forskning och utbildning på forskarnivå 
 

Institutionen ska bedriva forskning inom institutionens ämnesområden. Institutionen ska vidare 

bedriva utbildning på forskarnivå samt utföra den så kallade tredje uppgiften inom sitt område. 

Därutöver ska institutionen söka bidrag hos externa bidragsgivare samt redovisa uppgifter om 

publicering, internationella lärar- och forskarutbyten m m enligt SLU:s riktlinjer.  

 

Den verksamhet som bedrivits inom samverkansuppdraget ska för respektive universitetslektorat 

med särskilt ansvar för samverkan redovisas årligen i samband med årsbokslutet.  
 

Vid publicering i vetenskapliga tidskrifter ska alltid SLU:s officiella namn, dvs Swedish 

University of Agricultural Sciences anges  (om publikationen skrivs på svenska: Sveriges 

lantbruksuniversitet). Cirka 10 procent av de publicerade artiklarna vid SLU saknar korrekt SLU-

adress och räknas därför inte med i regeringens underlag för fördelning av forskningsanslag. 

Dessa artiklar ingår heller inte i SLU:s prestationsrelaterade system vilket leder till att fakulteter 

och institutioner går miste om anslag. 

 

För utbildningen på forskarnivå när det gäller antal doktorsexamina har institutionerna tidigare 

fått treåriga uppdrag. För 2014 ges – som ett övergångsår - ettårigt uppdrag som specificeras för 

respektive institution. Fr o m detta år ingår uppdrag inom forskarutbildningen i prestations-

anslaget enligt styrelsens modell. Detta innebär dels att variabeln utförd prestation inom 

forskarutbildningen i VH-fakultetens modell utgår, dels att fakulteten inte längre slutreglerar för 

ej utfört uppdrag.  För uppdrag i forskarutbildningen utgår, för fyraårig utbildning, 484 300 kr 

Till institutioner och enheter

Anatomi, fysiologi och biokemi 31 135 15 086 46 221

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 1 373 18 999 22 404 42 776

Husdjurens miljö och hälsa 14 272 12 882 27 154

Husdjurens utfodring och vård 6 382 21 832 28 214

Husdjursgenetik 4 636 17 525 22 161

Kliniska vetenskaper 200 38 778 42 579 81 557

Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI) 188 10 079 10 267

Biosystem och teknologi (FGI) 4 729 4 729

Centrum för reproduktionsbiologi 350 350

Delsumma                                            1 573 114 390 147 466 263 429

Fakultetsgemensamma åtaganden 

Grundutbildning 75 010 75 010

Forskning och forskarutbildning 117 246 117 246

Fortlöpande miljöanalys 550 550

Delsumma 550 75 010 117 246 192 806

SUMMA 2 123 189 400 264 712 456 235

Foma Grundutbildning
Forskning och 

forskarutbildning
SUMMA
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per uppdrag. Fr o m budgetåret 2015 kommer som en följd av harmonisering av 

anslagsfördelningsmodellen fyråriga uppdrag i forskarutbildningen att ges.  

 

Förändringar under budgetåret i t ex institutionstillhörighet kan komma att föranleda återtagande 

av medel och/eller omfördelningar. Detta gäller exempelvis anslaget till ämnesområdet 

djuromvårdnad till följd av den beslutade flytten av utbildningar från Skara till Uppsala.  
 

6.2.2  Fortlöpande miljöanalys 
 

VH-fakultetens har ansvar för programmet Giftfri miljö inom den fortlöpande miljöanalysen 

vilket innebär ansvar för koordinator och avnämargrupp samt för att fördela uppdrag till 

institutioner (motsvarande). För 2014 har VH-fakulteten, i anslagsfördelningen från styrelsen, fått 

ett anslag på 2 123 tkr. Detta anslag fördelas enligt följande sammanställning.  

 
Fördelning av anslag till programmet Giftfri miljö för 2014 (tkr) 

Fakultet 
 

Belopp Projekt Projektledare 

 
NJ-fakulteten 

1)
 

 
550 tkr 

 
Skogsbrukets effekter på 
kvicksilverhalten i insjöfisk; 200 
tkr 
 
Kiselalger som miljögiftsindikator; 
250 tkr 
 
Koordination av program; 100 tkr 

 
Staffan Åkerblom 
 
 
 
Maria Kahlert 
 
 
Jenny Kreuger 

 
VH-fakulteten 

 
1 573 tkr 

 
Patogena mikroorganismer, läke-
medel och antibiotikaresistenta 
bakterier i akvatisk miljö; 200 tkr 
 
Emryoatoxicitet hos fisk som 
bioindikator inom miljööver-
vakning; 450 tkr 
 
Metamorfosförändringar hos grod-
yngel som bioindikator; 500 tkr 
 
Utveckling av ett nytt övervak-
ningssystem reproduktion – mink; 
200 tkr 
 
Planering, akutbidrag och 
pilotprojekt samt workshops och 
andra möten etc; 13 tkr 
 
Koordination av program; 210 tkr 

 
Leif Norrgren 
 
 
 
Stefan Örn 
Leif Norrgren 
 
 
Gunnar Carlsson  
 
 
Ulf Magnusson  
 
 
 
Pia Larsson 
 
 
 
Pia Larsson  

 
SUMMA anslag 
 

 
2 123 tkr 

  

 
1) 

VH-fakulteten har ansvar för programmet Giftfri miljö. Av anslaget fördelas vissa medel till NJ-fakulteten. 

 

 

Dessutom har aviserats nya medel från Naturvårdsverket men beloppet är ännu inte känt.  
  



SLU 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap            Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2014 

18 

 

 

6.2.3  Utbildning på grund och avancerad nivå 
 

Institutionerna ska bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå. 

 

Utbildningsuppdrag och -anslag som läggs ut till institutionerna är en sammanvägning mellan hst 

och hpr men uttrycks i uppdraget till institutionen som hst. Detta motsvarar VH-fakultetens 

uppdrag och anslag efter justering för bedömd prestationsgrad. 

 

Det förutsätts att institutionen genom egen planering och utifrån det faktiska behovet per kurs 

fördelar kursmedel inom institutionen på det sätt som bäst gagnar utbildningen. Med dekanus 

beslut den 15 oktober 2013 (dnr SLU ua 1.1.1-4716) som utgångspunkt förutsätts alla 

institutioner  införa kursbudgetar för planering och uppföljning av utbildningen.  

 

Efter en genomgång av anslagsfördelningsmodellen vad avser veterinärprogrammet våren 2013 

har justeringar gjorts betr lärartimmar och driftskostnader. 

6.2.4  Övrigt 
 

Anslaget för att täcka kostnaderna för fakultetens nämndorganisation för utbildningen på grund- 

och avancerad nivå flyttas från berörda institutioner till fakulteten mot bakgrund av de 

förändringar som föranleds av Framtidens SLU.  

 

Anslaget för att täcka lokalkostnaderna för vissa djurlokaler inom HVC och i SVA-huset flyttas 

till fakulteten.  

 

För ordförande- och sekreterarskap i djurslagskommittéer ersätts 2014 berörd institution med 5 

resp 10 % av lönekostnaden. Tidigare har 20 % avsatts för sekreterarskapet vilket varit motiverat 

under arbetet med ramforskningsprogrammen och under utvecklingen av fakultetens strategier 

2012. En minskning, som nu genomförs, aviserades i 2013 års verksamhetsplan och 

anslagstilldelning. 
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6.3 Uppdrag och anslag till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi 

 

Det totala anslaget till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) för år 2014 uppgår 

till 46 221 tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 
 

Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (AFB)  

 
 

Det tidigare anslaget för djurlokaler vid HVC har fr o m halvårsskiftet 2014 lyfts till fakulteten.  

 

Det tidigare öronmärkta stödet till forskningsområdet djurfysiologi på 1 092 tkr har återtagits p g 

a ny tilldelningsmodell för ämnesområden.  

 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till AFB för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
2 

 
484,3 

 
969 

    

 
SUMMA 
 

   
969 

 

 

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens  

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 7 944

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 3 708

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation -1 094

Särskilda uppdrag och anslag: 4 528

KoN-satsning doktorand, medicinsk biokemi, slut 2014-10-31 417

Djurlokaler HVC (halvt år) 819

Doktorand proteinbiokemi, t o m juni 2016 430

Samverkanslektorat 496

Doktorand, FAHW-satsning, t o m 2016-04-30 700

Stöd till rekryterad professor Lars Roepstorf, år 1 av 4 600

Medfinansiering externt projekt gällande visualiseringsbord 300

Strategisk satsning doktorand inom fysiologi, år 1 av 2 600

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  

examensarbeten på avancerad nivå
166

SUMMA anslag 15 086
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forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.  

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande.  

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 
Ämnesområden som AFB tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Husdjurens fysiologi 

 
2 378 

 
Husdjurens anatomi 

 
2 378 

 
Histologi 

 
1 116 

 
Veterinärmedicinsk biokemi 

 
810 

 
Veterinärmedicinsk fysiologisk kemi  

 
1 262 

 
SUMMA 
 

 
7 944 

 

 
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (AFB) 

 
 

Anslaget för hippologprogrammet uppgår till 18 559 tkr. Från detta har, liksom tidigare år, 

avdrag gjorts för vissa fakultetsgemensamma kostnader som t ex studentdataservice och 

biblioteksavgifter. Medel för programstudierektor ligger inom anslagsramen. Anslag ska av 

institutionen vidarefördelas till övriga institutioner som medverkar i programmet. 

 

  

Uppdrag
Anslag   

(tkr)

Veterinärprogrammet, 99,4 hst 10 441

varav rörlig del 6 211 tkr och fast del 4 230 tkr

Hippologprogrammet inkl studierektor      78 hst 18 559

Avgår: Fakultetsgemensamma åtaganden för 

hippologprogrammet

-628

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 7 hst (NA)       

20 hst (ME/NA  

sammanvägd)

2 325

Djursjukskötarprogrammet 3,5 hst 328

Särskilda uppdrag och anslag:

Inflationstillskott 2014 110

SUMMA anslag 31 135
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Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (AFB)  

 
 

  
Specifikation per kurs i djursjukskötarprogrammet (AFB) 

 

Kurs Uppdrag (hst)

Grundkurs i anatomi 13,1

Biomedicinsk baskurs 29,2

Organens struktur och funktion 47,6

Klinisk anatomi och konsultationskunskap 9,5

Kurs Uppdrag (hst)

Husdjurens anatomi och fysiologi 3,5
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6.4 Uppdrag och anslag till institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap 

 

Det totala anslaget till institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) för år 

2014 uppgår till 42 776 tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i 

följande tabeller. 

 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (BVF) 

 
  

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till BVF för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
4 

 
484,3 

 
1 937 

    

 
SUMMA 
 

   
1 937 

 

 

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens 

forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.  

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 14 148

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 5 924

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation -698

Särskilda uppdrag och anslag: 3 030

Stöd till rekryterad professor Richard Zuerner, halvår 300

Stöd till rekryterad professor Johan Gabrielsson, år 3 av 4 600

KoN-satsning doktorand, parasitologi, slut 2014-10-31 417

KoN satsning doktorand, ekotoxikologi, slut 2015-01-31 500

Samverkanslektorat 496

Centrum för globala djursjukdomar (CGD) 400

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  

examensarbeten på avancerad nivå 317

SUMMA anslag 22 404
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2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande.  

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 

 
Ämnesområden som BVF tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Veterinärmedicinsk patologi 

 
3 082 

 
Veterinärmedicinsk bakteriologi 

 
1 820 

 
Veterinärmedicinsk virologi 

 
1 262 

 
Veterinärmedicinsk parasitologi 

 
1 262 

  
Veterinärmedicinsk immunologi 1 820 
  
Epizootologi 558 
  
Veterinärmedicinsk farmakologi 1 820 
  
Livsmedelstoxikologi 1 262 
  
Livsmedelssäkerhet 1 262 
 
Toxikologi   

1)
 

 
0 

 
SUMMA 
 

 
14 148 

 
1) Ingen avsättning för närvarande 

 

 
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (BVF) 

 
   

Extra kostnader för slakteriundervisning är fr o m 2013 inkluderat i veterinärmodellen som 

fördyrande omkostnad och ingår i anslaget till veterinärprogrammet ovan. Detta gäller även 

ersättning för livsmedelslabbet som är inkluderat i veterinärmodellen som fördyrande omkostnad 

och ingår i anslaget till veterinärprogrammet ovan. Om den organisatoriska hemvisten för 

livsmedelslabbet förändras efter flytten till VHC kan även relaterat anslag för omkostnader för 

labbet komma att flyttas för motsvarande period.  

Uppdrag Anslag     

(tkr)

Veterinärprogrammet, 146,8 hst 18 523

varav rörlig del 9 175  tkr och fast del 9 348 tkr

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program   1,0 hst 63

Djursjukskötarprogrammet 4,7 hst 292

Särskilda uppdrag och anslag:

Inflationstillskott 2014 122

SUMMA anslag 19 000
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Specifikation per kurs i veterinärprogrammet år 2014 (BVF)  

 
 

 
Specifikation per kurs i djursjukskötarprogrammet (BVF) 

 
 

Fortlöpande miljöanalys  

 
Fördelning av anslag till BVF inom programmet Giftfri miljö för 2014 (tkr) 

Projekt 
 

Belopp 
(tkr) 

 Projektledare 

 
Patogena mikroorganismer, 
läkemedel och antibiotika-
resistenta bakterier i akvatisk 
miljö 
 
Emryoatoxicitet hos fisk som 
bioindikator inom miljööver-
vakning 
 
Metamorfosförändringar hos 
grodyngel som bioindikator 
 
Planering, akutbidrag och 
pilotprojekt samt workshops 
och andra möten etc 
 
Koordination av program 
 

 
200 

 
 
 
 

450 
 
 
 

500 
 
 

13 
 
 
 

210  

  
Leif Norrgren 
 
 
 
 
Stefan Örn 
Leif Norrgren 
 
 
Gunnar Carlsson  
 
 
Pia Larsson 
 
 
 
Pia Larsson  

 
SUMMA anslag  

 
1 373 

  

  

Kurs Uppdrag (hst)

Organens struktur och funktion 4,7

Allmän sjukdomslära 46,5

Speciell patologi 22,4

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi 3,1

Farmakologi och toxikologi 22,4

Livsmedelssäkerhet 16,3

Självständigt kandidatarbete 16,2

Slakteriundervisning 3,2

Klinisk patologi 6,1

VPZ, vet folkhälsovetenskap, etologi m.m 3,4

Häst inkl livsmedelssäkerhet 0,3

Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet 0,5

Valbar kurs: Infektionssjukdomar 1,7

Kurs Uppdrag (hst)

Grundläggande sjukdomslära och farmakologi 4,7
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6.5 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens miljö och hälsa 

 

Det totala anslaget till institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) för år 2014 uppgår till  

27 154 tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (HMH) 

 
 
1)
 Anslaget är justerat för prestation knuten till området djuromvårdnad p g a byte av institution (minskats med 19 tkr).  

 

 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till HMH för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
3 

 
484,3 

 
1 453 

    

 
SUMMA 
 

   
1 453 

 

 

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens 

forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.  

 

Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 4 344

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 4 445 1)

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation 137

Särskilda uppdrag och anslag: 3 955

KoN–satsning forskarassistent, produktionssystem slut 2014-10-31 750

KoN-satsning doktorand, husdjurshygien, slut 2015-12-31 500

Samverkanslektorat 496

Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-06-30 700

Djuretiklektorat (ersättning från rektor) 523

Djuretiklektorat (ersättning från VH) 256

Medfinansiering externt projekt Mistra Biotech, år 1 av 2 26

Strategisk satsning doktorand inom djuromvårdnad, år 1 av 2 600

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  examensarbeten 

på avancerad nivå
104

SUMMA anslag 12 881
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Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande. 

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 

 
Ämnesområden som HMH tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Husdjurshygien 

 
1 262 

 
Etologi 

 
1 262 

 
Djurskydd 

 
1 820 

 
SUMMA 
 

 
4 344 

 
 
 

Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (HMH) 

 
 

Anslag för kandidatprogrammet etologi och djurskydd ska av HMH vidarefördelas till övriga 

institutioner inom VH-fakulteten som medverkar i programmet. Ett separat uppdrag på 5 hst har 

dock getts till institutionen för Husdjursgenetik i programmet etologi och djurskydd för kursen 

genetik och avelsarbete.  

 

När det gäller djursjukskötarprogrammet har hänsyn tagits till de förändrade förutsättningar för 

utbildningen som gäller fr o m höstterminen 2014. Därför har en uppdelning gjorts mellan HMH 

och KV och respektive institution har getts uppdrag och anslag utifrån det förändrade 

kursansvaret. En differentiering av prislapparna till kurserna har gjorts. Avsikten är att utfallet av 

differentieringen ska utvärderas. Anslag ska av HMH vidarefördelas till eventuella andra 

institutioner inom VH-fakulteten som medverkar i de kurser inom DSS som HMH ansvarar för. 

 

Uppdrag Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Veterinärprogrammet,   14,2 hst 1 083

varav rörlig del 885 tkr och fast del 197 tkr

Djursjukskötarprogrammet 4 826

varav med hst-ersättning 50,8 hst 4 268

varav med fast ersättning 13,7 hst 558

Kandidatprogrammet etologi och djurskydd    109 hst 6 813

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 22 hst 1 375

Särskilda uppdrag och anslag:

Inflationstillskott 2014 175

SUMMA anslag 14 272
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Anslaget till TUVE har i sin helhet flyttats till fakulteten mot bakgrund av dels flyttning av 

programmet till Uppsala, dels det arbete som under våren 2014 pågår av en arbetsgrupp med 

uppdraget att lämna förslag till revidering av programmet. Kostnader för programmet, dvs för 

koordinator i Skara och för de utbildningsprestationer i programmet som  utförs under 2014, 

ersätts av fakulteten.  

 

 

 
Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (HMH) 

 
 

Specifikation per kurs i djursjukskötarprogrammet (HMH) 

 

 

Nationellt centrum för djurvälfärd 

 

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) administreras av HMH. Anslag för verksamhet inom 

SCAW finns reserverat på fakulteten för vidare hantering. 

  

Kurs Uppdrag (hst)

Populationsmedicin 8,3

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi 4,6

Häst inkl livsmedelssäkerhet 0,3

Smådjur 0,5

Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet 0,5

Kurs Kommentar Uppdrag (hst)

Djurhållning, djurhantering och genetik 2,5

Tillämpad djurhållning och djurhantering Fast ersättning 5,2

Etologi grundläggande kurs 2,2

Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (Dovis) 1 10,5

Etologi inom djuromvårdnad 2,8

Praktisk försöksdesign och databearbetning inom djuromvårdn 4,2

Vårdhygien 2 1,8

Anestesiologi 1 5,2

Kommunikation och rådgivning inon djuromvårdnad 1,7

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 Fast ersättning 8,5

Anestesiologi 2 3,4

Vårdhygien 3 3,5

Arbetsplanering inom djursjukvård 2,0

Examensarbete i djuromvårdnad 11,0
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6.6 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens utfodring och vård 

 

Det totala anslaget till institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) för år 2014 uppgår 

till 28 214 tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (HUV)  

 
 

 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till HUV för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
5,5 

 
484,3 

 
2 664 

    

 
SUMMA 
 

   
2 664 

 

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 10 371

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 5 661

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation -633

Särskilda uppdrag och anslag: 6 433

Djurlokaler HVC (halvt år) 245

Stöd till rekryterad professor K Svennersten år 3 av 4 500

Stöd till rekryterad professor Birgitta Åhman år 4 av 4 500

Samverkanslektorat 496

KoN-satsning forskarassistent, enkelmagade djur, slut 2014-10-31 750

KoN-satsning forskarassistent, renskötsel, slut 2014-11-30 825

Vattenbruk, särskild rektorssatsning t o m 2014 (REB 2010-05-03)    624

Gästprofessur i grisens skötsel, år 2 av 2 1246

Stöd till gästprofessor i grisens skötsel, år 2 av 2 600

Startbidrag till professor Anders Kiessling 500

Stöd gästprofessor, engångsanslag 2014 100

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  

examensarbeten på avancerad nivå
47

SUMMA anslag 21 832
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VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens 

forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört. 

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande.  

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 
Ämnesområden som HUV tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Husdjuren skötsel och inhysning, idisslare 

 
1 820 

 
Husdjurens utfodring och vård, enkelmagade djur 

 
1 820 

 
Grisens skötsel  

1) 

 

 
0 

 
Fodervetenskap, växtätare 
 
Fjäderfäproduktion 
 
Renskötsel 
 
Akvakultur 

2 524 
 

1 262 
 

1 262 
 

1 683 

 
SUMMA 
 

 
10 371 

 
1) Strategisk satsning: 1 246 tkr 

   

Det tidigare anslaget för djurlokaler vid HVC har fr o m halvårsskiftet 2014 lyfts till fakulteten.  

 

 
Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (HUV)  

 
 

  

Uppdrag Anslag    

(tkr)

Veterinärprogrammet, 1,4 hst 130

varav rörlig del 90 tkr och fast del 39 tkr

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 94 hst 5 875

Djursjukskötarprogrammet 4,8 hst 298

Särskilda uppdrag och anslag:

Inflationstillskott 2014 79

SUMMA anslag 6 382
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Specifikation per kurs i veterinärprogrammet 

 
 
 
Specifikation per kurs i djursjukskötarprogrammet (HUV) 

 
 

  

Kurs Uppdrag (hst)

Klinisk anatomi 1,4

Kurs Uppdrag (hst)

Näringslära 2,0

Nutrition inom djuromvårdnad 2,8
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6.7 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjursgenetik 

 
Det totala anslaget till institutionen för husdjursgenetik (HGEN) för år 2014 uppgår till 22 161 

tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 

 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (HGEN) 

 
 

1) 
Prestationsanslaget har justerats p g a att forskargruppen Beräkningsbaserad genetik bytt institutionstillhörighet 

(minskats med 281 tkr).  

 

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 4 902

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 5 654 1)

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation -593

Särskilda uppdrag och anslag: 7 562

Finansiering av gästprofessor L Andersson t o m juni 2014 140

Stöd till rekryterad professor Dirk-Jan de Koning år 4 av 4 500

KoN-satsning doktorand, molekylär genetik, slut 2015-12-31 800

KoN-satsning doktorand, kvantitativ genetik, slut 2015-12-31 500

Tilldelning lektorat inom bioinformatiksatsning, t o m 2015 510

Plattform biobanker djurmaterial (REB 2011-10-03), t o m 2015 2 000

Core facility bioinformatik (REB 2011-10-03), t o m 2015 200

Core facility bioinformatik VHC (REB 2011-10-03), t o m 2015 464

Medfinansiering externt projekt Mistra Biotech, år 1 av 2 424

Medfinansiering externt projekt gällande helgenomsekv, år 1 av 3 500

Postdoc 2 st, (REB 2013-04-16), t o m 2014 1 500

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  

examensarbeten på avancerad nivå
24

SUMMA anslag 17 525



SLU 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap            Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2014 

32 

 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till HGEN för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
5 

 
484,3 

 
2 422 

    

 
SUMMA 
 

   
2 422 

 

 

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens 

forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.  

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande.  

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 
Ämnesområden som HGEN tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Husdjursgenetik, statistik 

 
1 262 

 
Husdjursförädling 

 
1 820 

 
Molekylär husdjursgenetik 

 
1 820 

 
SUMMA 
 

 
4 902 

 
Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (HGEN)  

 
 

Uppdrag Specifikation 

(tkr)

Anslag     

(tkr)

Veterinärprogrammet, 9,7 hst 753

varav rörlig del 605 tkr och fast del 148 tkr

Kandidatprogrammet etologi och djurskydd     5 hst 313

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 56 hst 3 500

Särskilda uppdrag och anslag: 71

Nova/Erasmussamordning husdjursprogrammen 20

Inflationstillskott 2014 51

SUMMA anslag 4 637
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Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (HGEN)  

  
 

Övrigt  

 

Inom anslagsramen ska institutionen ansvara för Interbull Centre och SLU:s och fakultetens 

åtagande gentemot EU som Community Reference Laboratory. Av anslagsramen ska minst  

500 tkr utgöra finansiering av Interbull. 

  

Kurs Uppdrag (Hst)

Biomedicinsk baskurs 2,4

Populationsmedicin 4,6

Självständigt kandidatarbete 2,6
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6.8 Uppdrag och anslag till institutionen för kliniska vetenskaper 

 

Det totala anslaget till institutionen för kliniska vetenskaper (KV) för år 2014 uppgår till 81 554 

tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå (KV)  

 
 

1) 
Prestationsanslaget har justerats p g a att forskargruppen Beräkningsbaserad genetik bytt institutionstillhörighet (424 tkr 

har tillförts).  Anslaget är också justerat för prestation knuten till området djuromvårdnad p g a byte av institution (19 tkr 
har tillförts). 

 

Anslaget för labdjurslokaler har återtagits fr o m halvårsskiftet 2014.  

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 18 977

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 9 352 1)

Succesivt införande av ny modell för bas- och prestation 2 557

Särskilda uppdrag och anslag: 11 692

Uppskjutet stöd relaterat till fd prefekt Björn Ekesten, t o m juni 2016 500

Stöd till rekryterad professor Patrice Humblot, år 4 av 4 500

Stöd till rekryterad professor Pia Andersen, år 2 av 4 600

Stöd till rekryterad professor Jane Morell, år 2 av 4 600

Stöd till rekryterad professor Jens Häggström, år 2 av 4 600

Samverkanslektorat 496

Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-04-30 700

Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-04-30 700

KoN-satsning forskarassistent, stordjur, slut 2014-10-31 750

KoN-satsning forskarassistent, reproduktion, slut 2014-11-30 733

KoN-satsning doktorand, smådjursmedicin, slut 2015-02-28 800

Samordningsansvar för djurbesättningar (centralt uppdrag) 515

Försöksdjurssamordning (VH-uppdrag) 450

Labbdjurslokaler (halvt år) 124

Centre for comparative disease & genomics, t o m 2014 633

Bioinformatik, postdochandledning (REB 2012-10-08), t o m juni 2015 200

Uppbyggnad av ämnet djuromvårdnad på KV 550

Viltmedicin, strategisk styrelsesatsning, år 1 av 2 1 000

Strategisk satsning 2014 för att stimulera till kvalité i  examensarbeten 

på avancerad nivå 1 241

SUMMA anslag 42 578
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Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till KV för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
7 

 
484,3 

 
3 390 

    

 
SUMMA 
 

   
3 390 

 

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag 

till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden 

fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens 

forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, 

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av 

basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.  

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i anslags-

fördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande. 

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 
Ämnesområden som KV tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Idisslarmedicin  

 
2 378 

 
Smådjursmedicin  

 
1 820 

 
Hästens medicinska sjukdomar 

 
1 262 

 
Svinsjukdomar 

 
1 262 

 
Komparativ medicin 

 
1 262 

 
Smådjurskirurgi 

 
1 820 

 
Stordjurskirurgi 

 
1 262 

 
Husdjursreproduktion 

 
3 082 

 
Veterinärmedicinsk anestesiologi 

 
558 

 
Veterinärmedicinsk bilddiagnostik 

 
558 

 
Veterinärmedicinsk klinisk kemi 

 
1 262 

 
Djuromvårdnad 

 
558 

 
Veterinärmedicinsk epidemiologi 

 
1 262 

 
Beräkningsbaserad genetik   

1)
 

 
631 

 
SUMMA 

 
18 977 

 
1) Ämnesstöd för halvt år 2014 utdelat. Rektorsmedel för 2014 på 2 mnkr tillkommer.  
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Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (KV)  

 
 

 
Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (KV)

 
 

Medel för ambulatorisk kurs har reserverats på fakulteten i likhet med tidigare hantering. 

Uppdraget att administrera kursen ligger dock kvar på KV; för detta har institutionen erhållit ett 

anslag på 200 tkr. 

 

Uppdrag Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Veterinärprogrammet, 154,6  hst 35 162

varav rörlig del 9664 tkr och fast del 25 498 tkr

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 1 hst (NA)            

1 hst (ME/NA 

sammanvägd)

157

Djursjukskötarprogrammet 2 655

varav med hst-ersättning 23,7 hst 2 236

varav med fast ersättning 8,1 hst 419

Särskilda uppdrag och anslag: 804

Nova/Erasmussamordning veterinärprogrammet 30

Kursadministration ambulatorisk kurs 200

Kliniskt träningscenter 400

Inflationstillskott 2014 174

SUMMA anslag 38 778

Kurs Uppdrag (hst)

Populationsmedicin 11,4

Försöksdjursmedicin 4,3

Självständigt kandidatarbete 1,4

Klinisk anatomi 6,0

Klinikförberedande kurs 39,2

Idisslarmedicin 11,6

Reproduktion 8,0

Grissjukdomar 4,3

Hästkirurgi och hästmedicin 12,2

Smådjurskirurgi och medicin 20,2

Bilddiagnostik 4,3

VPZ, vet folkhälsovetenskap, etologi m m 5,9

Häst inkl livsmedelssäkerhet 4,0

Smådjur 8,5

Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet 7,8

Valbar kurs: Kirurgiska vetenskaper 2,4

Valbar kurs. Medicinska vetenskaper 3,1
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Specifikation per kurs i djursjukskötarprogrammet (KV) 

 
 

Anslag ska av KV vidarefördelas till eventuella andra institutioner inom VH-fakulteten som 

medverkar i de kurser inom DSS som KV ansvarar för. 

 

När det gäller djursjukskötarprogrammet har hänsyn tagits till de förändrade förutsättningar för 

utbildningen som gäller fr o m höstterminen 2014. Därför har en uppdelning gjorts mellan HMH 

och KV och respektive institution har getts uppdrag och anslag utifrån det förändrade 

kursansvaret. En differentiering av prislapparna till kurserna har gjorts. Avsikten är att utfallet av 

differentieringen ska utvärderas.  

 

Fortlöpande miljöanalys  

 

Till KV fördelas för programmet Giftfri miljö inom den fortlöpande miljöanalysen anslag enligt 

följande tabell. 

 

 
Fördelning av anslag till KV inom programmet Giftfri miljö för 2014 (tkr) 

Projekt 
 

Belopp 
(tkr) 

 Projektledare 

 
Utveckling av ett nytt övervak-
ningssystem reproduktion – 
mink; 200 tkr 
 

 
200 

  
Ulf Magnusson  

 
SUMMA anslag  

 
200 

  

 

 

  

Kurs Kommentar Uppdrag (hst)

Introduktion djuromvårdnad 4,1

Vårdhygien 1 2,7

Rehabilitering 5,2

Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (Dovis) 2 6,6

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 Fast ersättning 8,1

Rehabilitering inom djuromvårdnad 3,7

Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (Dovis) 3 1,4
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6.9 Uppdrag och anslag till institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap 

 
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) styrs fr o m den 1 januari 2014 som en 

följd av styrelsens beslut den 20 juni 2013 gemensamt av NV- och VH-fakulteterna. 

 

Det totala anslaget till den del av NJV som tillhör VH-fakulteten för år 2014 uppgår till 10 267 

tkr. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (NJV)  

 
 

Prestationsanslaget på 1 966 tkr  ska fördelas inom hela NJV, dvs till såväl NJ- som VH-delen. 

 

 

 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till NJV för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
1 

 
484,3 

 
484 

    

 
SUMMA 
 

   
484 

 

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande.  

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 

Till NJV fördelas medel i enlighet med rektors beslut den 3 december 2013 (dnr SLU ua 

2013.1.1.1-4956) om omfördelning av statsanslag mellan de båda fakulteterna inom forskning 

och forskarutbildning. 

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 2 613

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 1 966

Särskilda uppdrag och anslag: 5 500

Infrastruktur Röbäcksdalen 5 500

SUMMA anslag 10 079
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Ämnesområden som NJV tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare 
 

 
2 613 

 
SUMMA 

 

 
2 613 

 

 

 

 
Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2014 (NJV)  

 
 

 

  

Uppdrag Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Husdjursprogram, Internationella program och NL-program 3 hst 188

SUMMA anslag 188
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6.10 Uppdrag och anslag till institutionen för biosystem och teknologi 

 
Institutionen för biosystem och teknologi (BT) styrs fr o m den 1 januari 2014 som en följd 

styrelsens beslut den 20 juni 2013 gemensam av LTV- och VH-fakulteterna. 

 

Det totala anslaget till den del av BT som tillhör VH-fakulteten för år 2014 uppgår till 4 729 tkr. 

Uppdrag och anslag till institutionen för år 2014 specificeras i följande tabeller. 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 (BT)   

 
 

Uppdrag inom forskarutbildningen ersätts med 484 300 kr per uppdrag för fyraårig utbildning.  

 
Uppdrag inom forskarutbildningen till BT för 2014 

 
 

Antal Anslag per 
doktoranduppdrag 

(tkr) 

Summa 
anslag (tkr) 

 
Doktorandprestationer 

 
0,6 

 
484,3 

 
291 

    

 
SUMMA 
 

   
291 

 

Fr o m år 2014 fördelas i stället medel inom basanslaget till ämnesområden enligt uppdrag från 

styrelsen. Ämnesområdena för år 2014 har fastställts av fakultetsnämnden den 12 december 

2013. I avsnitt 3.2. kommenteras detta beslut, hur ämnesområdena implementerats i 

anslagsfördelningen för 2014 samt hur anpassning skett för ett successivt smidigt införande. 

Indelningen av ämnesområden och fördelningen av ämnesstöden för 2014 – såsom varande en 

övergångsperiod – är knuten till institutionernas indelning och bygger på aktuell situation 

avseende bemanningen med rekryterade högre anställningar.  

 

Till BT fördelas medel i enlighet med rektors beslut den 3 december 2013 (dnr SLU ua 

2013.1.1.1-4956) om omfördelning av statsanslag mellan de båda fakulteterna inom forskning 

och forskarutbildning. 

 
Ämnesområden som BT tilldelas medel för 2014 

Ämnesområde 
 

Anslag (tkr) 

 
Produktionssystem för djur 

 
2 117 

 
Animalieproduktionens system och byggnader 
 

 
1 825 

 
SUMMA 
 

 
3 942 

  

Specifikation 

(tkr)

Anslag 

(tkr)

Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå kopplat till 

ämnesområden, se tabell nedan 3 942

Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå 290

Särskilda uppdrag och anslag: 497

Samverkanslektorat 497

SUMMA anslag 4 729
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6.11 Uppdrag och anslag till Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) 

 

Enligt tidigare regleringsbrev har SLU i uppdrag att från och med 2008 etablera ett nationellt 

centrum för djurvälfärd för forskning och utbildning med målet att föra samman nationell 

kompetens och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet. Centret ska omfatta samtliga 

djurslag med speciellt fokus på laboratorie- och lantbrukets djur.  

 

Nationellt centrum för djurvälfärd (Swedish Centre for Animal Welfare/SCAW) har upprättat en 

strategi för verksamheten för åren 2009 – 2013, sedermera fastställd av dekanus. Centrets vision - 

att främja och koordinera forskning och undervisning av hög kvalitet inom djurskydd och 

djurvälfärd och förse myndigheter med information – har därigenom fastställts. Strategi för åren 

2014 – 2018 har behandlats av styrguppen för SCAW.  

 

SCAW ska upprätta ett förslag till budget i enlighet med den tidplan som gäller för VH-

fakulteten kopplad till en verksamhetsplan för år 2014.  

 

SCAW tilldelas anslag för år 2014 enligt följande tabell.  

 

 
 

  

Specifikation Anslag       

FO (tkr)

Basfinansiering verksamhet 4 575

Anslag från rektor för uppdrag "kontkatpunkt slakt" 700

SUMMA 5 275



SLU 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap            Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2014 

42 

 

6.12 Uppdrag och anslag till VH-intendenturen 

 

VH-intendenturen (VHI) ska vara en resurs för VH-fakultetens ledning och för fakultetens 

forskare och lärare, för vilka en forsknings- och undervisningsmiljö av hög klass ska 

tillhandahållas. 

 

VH-intendenturens uppdrag är att driva, förvalta, samordna, planera och utveckla VH-fakultetens 

gemensamma resurser. Detta skall göras i nära samarbete med forskare och lärare och 

genomföras strategiskt, kvalitetsmedvetet och resurseffektivt. VHI ska även delta aktivt i de 

byggprojekt som rör VH-fakulteten, såsom Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur 

(Lövsta) samt Veterinär- och husdjurscentrum (VHC). VH-intendenturen ska även delta aktivt i 

campusövergripande frågeställningar och där representera VH-fakultetens intressen. 

 

VHI har både i uppdrag att förvalta och utveckla fakultetens gemensamma resurser avseende 

infrastruktur för forskning och utbildning samt att svara för husintendenturen i VHC, dvs. den 

internservice som hanterar vaktmästeri, post, avfall och liknande. En utveckling inom SLU pågår 

där intendenturområdenas funktioner för internservice succesivt ska föras över till avdelningen 

för Infrastruktur. För VHI kommer det att innebära vissa organisatoriska förändringar men för 

institutionerna kommer överföringen av internservice till Infra inte innebära någon förändring av 

planerad serviceleverans, dvs. vad som ska utföras och tillhandahållas verksamheten. Anslag och 

uppdrag tilldelas VHI enligt tidigare modell men uppdrag och tilldelning kan komma att 

förändras under året om och/eller när en sådan organisatorisk förändring sker. 

 

VHI ska upprätta ett förslag till budget i enlighet med den tidplan som gäller för VH-fakulteten. 

Även prognos för åren 2014 och 2015 ska upprättas. 

  

VHI tilldelas anslag för år 2014 enligt följande tabell.  

 

 
 

Anslag för basregistreringsprojektet för kvarvarande projektkostnader har reserverats på 

fakulteten. 

6.13 Uppdrag och anslag till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala 

 

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU) är en gemensam centrumbildning för 

Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och består av ett nätverk av forskare som 

arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRU:s huvudsyfte är 

att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på 

reproduktionsbiologin. Verksamheten vid CRU leds av en föreståndare under en universitets-

gemensam styrgrupp. Uppdrag för CRU är att arrangera konferenser, seminarier, workshops och 

aktiviteter inom forskarutbildning.  

 

Verksamheten har utvärderats år 2012.  

 

Anslaget från SLU till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala för år 2014 uppgår till  

Specifikation Anslag    

GU (tkr)

Anslag    

FO (tkr)

Anslag  

totalt (tkr)

Stallverksamhet Lövsta inkl intrångsersättning 2 000 33 397 35 397

Basregistrering 2 000 2 000

VHC-intendentur 5 500 5 500

SUMMA 2 000 40 897 42 897
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350 tkr vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Uppsala universitet bidrar med 

motsvarande belopp. 

6.14 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens forskarskolor 

6.14.1 Gemensamt för samtliga forskarskolor 
 

VH-fakulteten har tre forskarskolor: 

 

 Translational and Comparative Medicine 

 Food and Feed Safety and Quality 

 Domestic Animals in a Changing World 

 

VH-fakultetens forskarskolor har haft ett tvårigt uppdrag 2012 – 2013. Detta uppdrag förlängs 

med ett år för 2014. I uppdraget ingår att genomföra forskarutbildningskurser huvudsakligen i 

enlighet med vad som angetts i den verksamhetsplan som forskarskolan inlämnat till fakulteten. 

Betoningen bör ligga på ämnesspecifika kurser inom de aktuella områdena, men även kurser av 

mer övergripande karaktär kan ges inom ramen för ovan nämnda uppdrag.  

 

Överproduktion av kurspoäng kommer inte att rendera ytterligare anslag. Forskarskolan har dock 

möjlighet att, genom att genomföra kurser där kostnaden är förhållandevis låg, själva 

omdisponera medel till ytterligare kurser om man så önskar. Om forskarskolan under den 

aktuella tvåårsperioden inte presterar kurser i den omfattning som uppdraget innebär kommer 

medel motsvarande underproduktionen i hp att återtas. Oförbrukade medel inom forskarskolorna 

återförs årsvis till fakulteten i samband med årsbokslutet.  

 

I forskarskolornas uppdrag ingår även att genomföra seminarier, workshops och andra kortare 

aktiviteter i enlighet med inlämnad plan på ett sådant sätt att det kommer till forskarskolan 

anslutna forskarstuderande till godo samt att svara för koordinering och samordning av dessa 

aktiviteter mellan forskarskolorna. 

 

Verksamhet och resultat skall redovisas årligen senast den sista februari året efter till VH-

fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN). 

6.14.2 Translational and Comparative Medicine 
 

Forskarskolan Translational and Comparative Medicine (TCM) ska under år 2014 genomföra 

forskarutbildningskurser motsvarande 12,5 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att 

forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.  

 

6.14.3 Food and Feed Safety and Quality 
 

Forskarskolan Food and Feed Safety and Quality (FFSQ) ska under år 2014 genomföra 

forskarutbildningskurser motsvarande 10 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att 

forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.  
 

6.14.4  Domestic Animals in a Changing World 
 

Forskarskolan Domestic Animals in a Changing World (DACW) ska under år 2014 genomföra 

forskarutbildningskurser motsvarande 15 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att 

forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.  
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6.14.5 Anslag till VH-fakultetens forskarskolor 
 

Varje forskarskola får ett basbelopp på 500 tkr som skall bekosta koordinator (40%) samt 

driftskostnader för basfunktioner. Forskarutbildningskurser ersätts med 62 500 kr för varje 

högskolepoäng enligt de gemensamma eller för respektive forskarskola specifika uppdragen. 

Detta är en viss sänkning i förhållande till ersättningen för 2012-2013 men är en anpassning till 

den NA-prislapp som tillämpas på fakulteten i övrigt. 

 

Övrig verksamhet (seminarier, workshops etc) ersätts med 2 tkr per registrerad doktorand. Antal 

forskarstuderande vid respektive forskarskola är uppdaterade med värden för 2013. Antal 

forskarstuderande ska räknas om årligen inför anslagtilldelningen. 

 
Anslag till VH-fakultetens forskarskolor 2014 (tkr)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forskarskola Basbelopp 

(tkr)

Antal hp    

2014

Hp 

omräknat 

till tkr

Antal 

doktorander 

Doktorander 

omvandlat 

till tkr

Summa 

(tkr)

TCM 500 15 938 61 122 1 560

FFSQ 500 10 625 18 36 1 161

DACW 500 15 938 54 108 1 546

Summa 1 500 40 2 500 133 266 4 266












	VP-AF för VH 2014
	Beslut VP-AF 2014 VH-fakulteten

