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Ekonomisk uppföljning efter fjärde kvartalet 2010 
 
SLU redovisar för år 2010 ett överskott på 32 mnkr och ett utgående kapital på 420 mnkr, 

vilket motsvarar 15 procent av omsättningen. Universitetsbudgeten som slutgiltigt lades 

fram till styrelsen i april baserade sig på universitetets prognos för år 2010 och visade ett 

överskott på 34 mnkr.  

 

Under åren 2002 till 2004 genomförde SLU besparingar i verksamheten. När sedan eko-

nomin var i balans tog det lång tid innan nyanställningarna tog fart. Detta medförde att 

kapitalet växte och universitetet införde regler för hur stort kapital en institution eller fa-

kultet bör ha. Rektor har sedan 2008 i budgetinstruktionen
1
 ställt krav att institutionerna 

inte får öka sitt kapital och om kapitalet ökar kan indragning av kapitalet bli aktuellt. 

 

2009 fick hela sektorn en kraftig förstärkning av statsanslaget i och med forskningspropo-

sitionen. Denna förstärkning medförde att SLU åter redovisade överskott för åren 2009 och 

2010. Förstärkningen i forskningspropositionen har SLU använt till att genomföra de stra-

tegiska satsningar som blev följden av utvärderingen under år 2009 av SLU:s forskning; 

Kvalitet och Nytta (KoN). 

 

Forskningen vid SLU är till stor del finansierad av externa bidragsgivare. SLU har under 

2005 till 2008 ökat andelen oförbrukade bidrag till att nu vara cirka ett års förbrukning. 

Ökningen har de tre senaste åren legat på denna nivå och bedömningen är att nivån är rim-

lig för att kunna skapa bra planeringsförutsättningar för SLU:s forskningsverksamhet. 

 

 
I diagrammet ovan betyder 100 procent att fakulteten har oförbrukade bidrag motsvarande 

ett års förbrukning. 

 

                                                 
1
 Målsättningen för fakultetsnämnderna och universitetsadministrationen är att långsiktigt, inom cirka tre år, kunna lämna en budget som 

visar ett balanserat kapital inom intervallet 0 till + 10 procent av omsättningen mätt i intäkter. På motsvarande sätt ska institutionernas 

kapital långsiktigt planeras inom intervallet - 3 till + 10 procent av omsättningen. 
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Riksrevisionen har nyligen genomfört en granskning av universitetens oförbrukade bidrag 

och de kommer även under våren 2011 att genomföra en granskning av universitetens an-

vändande av basanslag. Riksrevisionen anser att universitetens har för mycket oförbrukade 

bidrag och att det inte är en effektiv resursanvändning. 

 

Hela universitetssektorn fortsätter att redovisa överskott och det är nu fokus på universi-

tetssektorns starka ekonomi från statsmakterna. I skrivande stund är inte universitetens 

bokslut klara, men preliminära underhandsuppgifter från några universitet redovisas i dia-

grammet nedan. Där framgår att SLU:s resultat är lägre än dessa universitet.   

 

 
 

SLU har tidigare stuckit ut då universitetets ekonomi varit starkare än övriga universitets. 

Jämför vi likviditeten i förhållande till omsättningen ser vi även där att SLU inte längre 

sticker ut.  

 

 
 

I diagrammet framgår att Lunds universitet är de som har starkast ekonomi. Det har sin 

förklaring i att de varit lyckosamma i såväl tilldelningen enligt forskningspropositionen 

som i tilldelning från externa finansiärer.  

 

Hela sektorn har alltså en stark ekonomi nu och alla universitet behöver nyanställa. Det 

kan alltså vara svårt för SLU att hitta personal, då alla universitet konkurrerar om akade-

misk personalen. Samtidigt kan vi se att SLU har relativt stora pensionsavgångar att pla-

nera för de närmaste åren. Stora besparingar inom högskolesektorn i omvärlden kan samti-

digt förbättra möjligheterna att rekrytera internationellt. 
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Diagrammet ovan visar andelen personal som är äldre än 60 år uppdelat per fakultet och 

per övergripande tjänstekategori. Med akademisk personal avses professorer, lektorer, 

forskare, forskarassistenter och adjunkter. Ålder på akademisk personal ligger från 30 års 

ålder och kan därför delas in i sju femårsperioder. Den sista femårsperioden, 60-65 år, 

motsvarar för två av fakulteterna mer än en sjundedel (14 procent). LTJ-fakulteten tätt 

följd av VH-fakulteten är i störst behov att rekrytera akademisk personal för att återbesätta 

pensionsavgångar de närmaste åren. Även inom biblioteket och universitetsadministration-

en är andelen anställda över 60 år relativt hög. Samtidigt som pensionsavgångar är ett pla-

neringsproblem är det också en möjlighet till omställning av verksamhet.  
 

 

Flerårsprognos (bilaga 1)  
Det ekonomiska läget i Sverige blir allt mer stabilt och allt tyder på att inflationen kommer 

att öka de närmaste åren. I flerårsprognosen har vi därför räknat med en högre prisutveckl-

ing än tidigare år. Flerårsprognosen är upprättad utifrån principen att vi långsiktigt balanse-

rar ekonomin till att kapitalet utgör cirka 5 procent av omsättningen. Den vedertagna me-

toden för att uppnå detta är att justera personalvolymen. 

 

 
 

Enligt flerårsprognosen kommer SLU att behöva minska personalvolymen från nuvarande 

nivå under de närmaste åren till att åter vara cirka 2800 helårsarbetskrafter år 2020. Det är 

kostnadsökningarna i det omfattande lokalprogrammet som gör att SLU behöver anpassa 

verksamheten de närmaste fem åren. Det finns dock stor osäkerhet i hur intäkterna utveck-

las, t.ex. kommer nya forskningspropositioner 2012 och 2016, vilka kan leda till förstärk-

ningar inom sektorn. Även ökningen i den externa finansieringen kan fortsätta att öka. Av-

görande för hur stor personalen kommer att vara framöver är alltså finansieringen. 
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Antaganden i flerårsprognosen: 

 

Statsanslaget ökar enligt budgetpropositionen för åren 2011 till 2014. SLU har därutöver 

gjort bedömningen att de forskningsmedel som utlovades i forskningspropositionen kom-

mer att tilldelas SLU. Vidare är bedömningen att anslaget till fortlöpande miljöanalys i 

klimatpropositionen förlängs och SLU får behålla de 45 mnkr som tilldelades 2009 till 

fortlöpande miljöanalys. I prognosen har inte räknats med att SLU erhåller några nya me-

del i den forskningsproposition som regeringen lägger 2012. 

 

Avgiftsintäkterna ökar med 4 procent årligen, vilket är en procent högre än kostnadsut-

vecklingen.  

 

Bidragsintäkterna ökar med 6 procent 2011 och sedan med 5 procent årligen. Att de ökar 

mer 2011 beror på ökade kostnader som delvis täcks av bidrag. Vidare beräknas bidragen 

öka mer de närmaste åren, då vi antar att uppbyggnaden av oförbrukade bidrag inte fortsät-

ter. 

 

Personalkostnaderna ökar med 5 procent 2011 vilket har sin förklaring i att de strategiska 

anställningarna, i och med KoN, kommer att genomföras. I prognosen har räknats med en 

generell löneökning på 3,5 procent och personalvolymen minskar/ökar sedan som en kon-

sekvens av det ekonomiska utrymmet (se diagrammet ovan).  

 

Lokalkostnaderna är beräknade utifrån de hyresavtal och kalkyler som SLU-lokaler 

sammanställt i lokalprognosen. För 2011 ökar lokalkostnaderna med 23 procent då Bio-

Centrum (BioC) och Mark-Vatten-Miljö Centrum (MVM) tas i bruk. SLU har förhandlat 

med Akademiska Hus AB om att lämna Genetik Centrum (GC) redan 2012 trots att avtalet 

binder SLU till 2014. Detta medför en extra kostnad 2012, men sammantaget tjänar SLU 

cirka 20 mnkr på en förtida lösen av GC.  

 

För 2014 ökar lokalkostnaderna med ytterligare 23 procent då Veterinär- och husdjurscent-

rum (VHC) och det nya administrationshuset ”HVC nord” färdigställs. Det är dock oklart 

vilken finansieringsmodell som blir gällande för VHC dvs. SLU kan komma att köpa delar 

av fastigheten och driva den i egen regi. 

 

Driftskostnaderna ökar med 3 procent per år samt för ökade driftskostnader då Lövsta 

färdigställs år 2011 och den större djurbesättningen är på plats. Driftkostnaderna ökar även 

på grund av flyttkostnader för BioC och MVM under 2011, samt för VHC 2014. 

 

Finansiella kostnaderna ökar kraftigt 2011 vilket har sin förklaring i att det låga räntelä-

get som varit inte kommer att bestå. 2012 ökar de finansiella kostnaderna ytterligare då lån 

tas upp i riksgälden för utbildnings- och forskningsanläggningen i Lövsta. 

 

Avskrivningarna ökar enligt investeringsbudgeten som fastställdes av styrelsen i decem-

ber 2010. Avskrivningarna ökar med 23 procent 2012 då Lövstaprojektet färdigställs. 

 

Investeringsbudgeten 

Sedan investeringsbudgeten togs i december har nya uppgifter angående Lövsta fram-

kommit. Anläggningen har åter drabbats av ökade kostnader och investeringen ser ut att bli 

11 mnkr större än vad som förutsågs i investeringsbudgeten. Detta kan leda till att SLU får 

svårt med låneramsutrymmet 2011, men det finns möjlighet att styra i vilken utsträckning 

SLU ska göra investeringar hyresgästanpassningar i egen regi.  
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Personalutvecklingen 

SLU har under åren 2007-2009 genomfört många nyanställningar för att utnyttja det eko-

nomiska utrymme som finns i balanserade kapitalet.  

 

 
 

Nyanställningstakten har avstannat något under 2010, vilket har sin förklaring i att anslags-

förstärkningen i forskningspropositionen 2009 fördelades efter resultatet i KoN. Denna 

fördelning har tagit tid och än så länge endast lett till ett fåtal nyanställningar, enligt fakul-

teternas bokslutskommentarer.  

 

Ökningen av personal ligger i princip på fakulteterna. De fakulteter som ökat det senaste 

året är S och VH, som ökat personalvolymen med 4 procent. Övriga är i stort oförändrade 

jämfört med 2009 (se tabell nedan). 

 

 
 

Universitetslektorer och forskarassistenter är de kategorier bland den akademiska persona-

len som ökat mest, vilket ligger i linje med fakulteternas målsättning.  

 

Utfall per fakultet 

LTJ-fakulteten redovisar ett överskott på 2,9 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på 41 

mnkr, vilket motsvarar 11 procent av omsättningen.  

 

Resultatet 2,9 mnkr 2010 avviker betydligt mot budget både för grundutbildning och för 

forskning/utbildning på forskarnivå. Inom grundutbildningen gav överproduktionen ökade 

intäkter med 11 mnkr till områdena (institutioner inom LTJ-fakulteten benämns ”områ-
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Totalt 270 -2 -1% 1018 3 0% 513 22 4% 450 17 4% 2251 40 2% 
Professor 25 2 8% 89 -2 -2% 57 4 7% 49 0 0% 220 4 2% 
Univ. lektor 17 0 0% 28 0 0% 18 3 17% 36 6 17% 99 9 9% 
Fo-Ass 9 -1 -11% 47 4 9% 19 5 26% 15 -1 -7% 90 7 8% 
Forskare 47 -1 -2% 261 0 0% 110 -9 -8% 81 10 12% 499 0 0% 
Adjunkt  31 1 3% 24 -4 -17% 13 -2 -15% 51 1 2% 119 -4 -3% 
Doktorand 35 -3 -9% 165 4 2% 80 9 11% 73 5 7% 353 15 4% 
Adm 24 0 0% 157 -8 -5% 50 7 14% 39 4 10% 270 3 1% 
Lab  14 -1 -7% 101 10 10% 45 5 11% 34 5 15% 194 19 10% 
Teknisk 69 1 1% 145 -1 -1% 119 -2 -2% 73 -12 -16% 406 -14 -3% 
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den”). På forskningssidan har ökade uppdragsintäkter med 7,5 mnkr mot budget samt 

ökade statsanslag resulterat i bättre resultat än budgeterat. 

 

Inga stora personalförändringar har skett under 2010. Den stora generationsväxlingen för 

professorer pågår enligt plan. Nyrekrytering har ännu inte skett i tillräcklig grad för de 

verksamheter som fått ökade resurser. 

 

Verksamheten finansieras till 54 procent med statsanslag (52 procent 2009) och externa 

intäkter har ökat med 2 procent jämfört med 2009. För två områden ligger kapitalet på över 

10 procent av omsättningen, men båda har i enlighet med budgetinstruktionen minskat 

procenttalet under 2010. 

 

Totalt på fakulteten ligger kapitalet, i likhet med 2009, på 11 procent av omsättningen. 

 

De oförbrukade bidragen har under 2010 ökat med 11 mnkr till 84 mnkr. Det är nya SIDA-

medel om 12,5 mnkr till Område Växtförädling och bioteknik samt medel från Formas, 

SSF och Crafoordska stiftelsen till Område Växtskyddsbiologi. Bidragen tas i anspråk som 

planerat. 

 

Grundutbildningsuppdraget överskreds med 96 helårsstudenter (hst) 2010 och fakulteten 

strävar nu efter att bidra med bättre prognoser. Examensarbeten utfördes med 60 mot upp-

dragets 50. 

 

NL-fakulteten redovisar ett överskott på 5,8 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på 220 

mnkr, vilket motsvarar 20 procent av omsättningen.  

 

I jämförelse med budget blev intäkterna 2 procent högre, medan kostnaderna blev 1 pro-

cent lägre än budget. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 6 procent och 

kostnaderna med 4 procent. 

 

Statsanslaget till utbildning blev mer än beräknat i ursprunglig budget för 2010 främst be-

roende på ökat antal studenter vid institutionerna för Ekonomi och Stad och land. 

 

Under år 2010 har inga större personalförändringar genomförts. Omstrukturering pågår 

inom Centrum för biologisk mångfald (CBM) och Centrum för uthålligt lantbruk (numera 

EPOK), vilket leder till personalminskning vid dessa enheter. 

 

Externfinansieringsgraden för fakulteten var för år 2010 46 procent vilket är oförändrat 

jämfört med föregående år. Stora projekt som tillkommit vid fakulteten är t.ex. Svenska 

Life Watch (VR) om 36 mnkr vid Artdatabanken och Röta hos barrträd (SSF) om 18 mnkr 

vid Skoglig mykologi o patologi. Dessa medel kommer inte i sin helhet förbrukas inom 

NL-fakulteten, utan även fördelas till bl.a. Skogforsk och andra universitet. 

 

Fakultetens kapital är fortfarande något för stort, men beräknas att börja minska igen under 

år 2011, bland annat beroende på ökande kostnader i samband med inflyttning i de nya 

husen MVM och BioC. Vid fakulteten finns tre institutioner som har ett underskott som 

understiger -3 procent av omsättningen. Vid samtliga dessa pågår åtgärder för att komma 

tillrätta med underskotten. 

 

Enligt beslut av rektor nollställde flertalet av fakultetens institutioner, vid kapitalfördel-

ningen, det tidigare balanserade underskottet inom utbildningen med kapital från forsk-

ningen. Under åren 2007-2009 gjorde fakulteten ett samlat underskott inom redovisnings-
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området med 18,6 mnkr. I kapitalet för forskning/forskarutbildning ingår ofördelade KoN-

medel med 21 mnkr. 

 

Fakulteten har under året producerat 1359 hst inom utbildning på grundläggande och avan-

cerad nivå, vilket är 263 hst fler än uppdraget. 

 

S-fakulteten redovisar ett överskott på 21,6 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på 121 

mnkr, vilket motsvarar 21 procent av omsättningen. 

 

Såväl högre intäkter som lägre kostnader bidrar till att avvikelsen mot budget blev hela 18 

mnkr för år 2010. Omsättningen mätt i intäkter har ökat med 33 mnkr jämfört med år 2009, 

vilket motsvarar 6 procent.  

 

S-fakulteten har en mycket stark ekonomi genom att man dels varit framgångsrik i tilldel-

ningen av externa bidrag och dels erhållit stor del av SLU:s strategiska satsningar utifrån 

KoN (se även avsnittet ” Ekonomiskt utrymme per fakultet” nedan). 

 

Personalen har visserligen ökat med 22 helårsarbetskrafter, men det kraftigt positiva resul-

tatet visar att det varit önskvärt med ytterligare personalökningar, som nu i stället förväntas 

ske under 2011. 

 

Grundutbildningsuppdraget för år 2010 på 757 hst nås inte, utan stannar vid 660 hst. Un-

derprestationen beror till viss del på omläggning av jägmästarutbildningen. Detta innebär 

att S-fakulteten fått återbetala 4,6 mnkr till universitetet centralt i regleringen av SLU:s 

grundutbildningsuppdrag. 

 

VH- fakulteten redovisar ett överskott på 4 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på 72 

mnkr, vilket motsvarar 14 procent av omsättningen. 

 

Resultatet avviker med 24 mnkr från budget och detta beror på att nystartad forsknings-

verksamhet relaterad till nya KoN-anslag endast marginellt hunnit generera kostnader, att 

budgeterade anställningar dragit ut på tiden samt att fakulteten presterat mer inom grund-

utbildningen än den ursprungliga prognosen. Omsättningen mätt i intäkter ökande med 5 

procent jämfört med 2009. Forskning och fortlöpande miljöanalys har genererat överskott 

på 8,5 mnkr respektive 1,6 mnkr, vilket främst beror på outnyttjade KoN-medel. Grundut-

bildningen uppvisar underskott på -6,9 mnkr, vilket huvudsakligen beror på ökade kostna-

der i samband med omläggningen till en ny studieordning i veterinärprogrammet.  

 

Antal årsarbetskrafter ökade under 2010 enligt plan med strategiska nysatsningar till 450, 

vilket är 17 årsarbetskrafter fler än föregående år. 

 

En god utveckling av den externa finansieringen under året har lett till att externfinansie-

ringsgraden för forskningen nu är 42 procent, men stora variationer föreligger mellan fa-

kultetens institutioner. 

 

Alla institutioner har vidtagit åtgärder för att minska det balanserade kapitalet och vid ut-

gången av 2010 låg endast två institutioner över målvärdet (se bilaga 3).  

 

Fakulteten hade ett grundutbildningsuppdrag på 986 hst, men producerade 1018 hst, vilket 

hittills gett en ersättning på 1,5 mnkr (se vidare avsnittet om grundutbildning nedan). Det 

är främst inom de fria kurserna som uppdragen överträffats. 
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Universitetsdjursjukhuset (UDS) redovisar ett överskott på 7 mnkr. Det utgående kapi-

talet ligger på 7 mnkr, vilket motsvarar 5 procent av omsättningen. UDS är budgeterat med 

ett nollresultat, men redovisar lägre kostnader än budget. Dessutom har UDS fått en kraftig 

anslagsförstärkning på 13 mnkr mer än 2009 för intrånget i verksamheten. Resultatförbätt-

ringen exklusive anslag var cirka 6 mnkr. UDS har under 2010 fått en instruktion från uni-

versitetet som tydliggör målsättningen för UDS och dess roll inom och utom SLU. 

 

Egendomsförvaltningen redovisar ett nollresultat. Det utgående kapitalet ligger på 12 

mnkr, vilket motsvarar 12 procent av omsättningen. Det låga ränteläget har påverkat resul-

tatet positivt 2010. Lövsta djuretablering har påverkat avdelningen genom att det tagit stora 

personalresurser i anspråk och personalvolymen har ökat med två helårsarbetskrafter. Inom 

de olika egendomarna har skörderesultaten varit låga, mycket pga. vädret. Däremot har 

skogsintäkterna överstigit budget med hjälp av kraftigt stigande virkespriser.   

 

Biblioteket redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på 1 mnkr, 

vilket motsvarar 2 procent av omsättningen. Orsaken till överskottet ligger helt på perso-

nalsidan där ett antal tjänstledigheter endast delvis kunnat täckas med vikarier. Biblioteket 

har uppdrag, och finansiering, dels från universitetet centralt och dels från de fyra fakulte-

terna. 

 

Universitetsadministrationen (UA) redovisar ett överskott på 6 mnkr. Det utgående kapi-

talet ligger på 3 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. I och med 2010 års 

resultat har UA nu betalat av sitt ackumulerade underskott. Det är främst en allmän åter-

hållsamhet avseende driftskostnader som bidragit till överskottet, men även lägre kostnader 

för utvecklingsprojekt och överskott inom avdelningen för infrastruktur har påverkat resul-

tatet positivt. 

 

SLU gemensamt redovisar ett underskott på -16 mnkr. Det utgående kapitalet ligger på -

57 mnkr. Av detta utgör tidigare års underskott från universitetsdjursjukhuset 52 mnkr. 

Avräkningen av grundutbildningen har belastat SLU gemensamt med 17 mnkr och ytterli-

gare 11 mnkr kan komma att belasta. 

 

Utfall 2010 jämfört med budget 2010 

Den slutliga budgeten för år 2010 från fakulteterna visade ett underskott på - 35 mnkr. 

Budgeten slutfördes i samband med kvartalsuppföljningen i april. Det fanns, med första 

kvartalets utfall i hand (+33 mnkr), anledning att tro att fakulteterna i budgeten dels över-

skattat förmågan att anställa personal och skapa verksamhet på kort sikt och dels haft svå-

righeter att arbeta in anslag och bidrag på ett genomgripande sätt. 

 

Universitetsbudgeten som lades fram till styrelsen i april baserade sig på universitetets 

prognos för år 2010 och visade ett överskott på 34 mnkr. Mellanskillnaden (69 mnkr) mel-

lan den övergripande prognosen (34 mnkr) och den underifrån uppbyggda budgeten (-35 

mnkr) kan sägas vara förväntningarna på hur snabbt anställningar ska kunna genomföras. 

Det är ur universitetets synvinkel inget problem att fakulteterna och institutionerna styr 

mot de budgetar som nu upprättats, eftersom det förhoppningsvis skulle kunna leda till fler 

och snabbare anställningar än vad utfallet i första kvartalet visade. 

 

Intäktsutvecklingen över åren (och jämfört med budget 2010) visar att vid alla fakulteter 

tenderar intäkterna öka år från år, dock med vissa skillnader mellan fakulteterna. Det före-

kommer också relativt stora fluktuationer i de olika intäktsslagen. 
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 Uppdragsintäkter ter sig vara det intäktsslag som är svårast att budgetera. Den verkliga bas 

man har att utgå ifrån i budgeteringstillfället är starkt påverkad av säsongssvängningar och 

är i flera fall till ringa hjälp för att nå en bättre träffbild. Störst total avvikelse från budget 

(6 procent) uppvisar VH-fakulteten. Den höga nivån på VH-fakultetens uppdragsintäkter år 

2006 förklaras av att UDS organisatoriskt ingick i VH-fakulteten fram till år 2007. Intäk-

terna i UDS verksamhet kommer huvudsakligen från avgifter som djurägarna betalar och 

dessa redovisas som uppdragsintäkter. 

 

 

Ekonomiskt utrymme 

Samtliga fakulteter har en stark ekonomi och alla fakulteter har ett kapital som är större än 

vad rektors budgetinstruktion stipulerar och fakulteternas kapitalandel ligger mellan 11 och 

21 procent av omsättningen (se bilaga 2 och bilden nedan). 

 

 
 

Även de flesta institutioner ligger utanför intervallet -3 procent till +10 procent av omsätt-

ningen (se bilaga 3). 
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Ekonomiskt utrymme per helårsarbetskraft och fakultet 

För att jämföra fakulteternas ekonomiska situation analyseras kapital, oförbrukade bidrag 

och ej inbetalda kontrakt i relation till personalvolymen.  

 

 Kapitalet är överskott från tidigare år och är det medel som är mest fritt för fakulte-

ten att använda.  

 De oförbrukade bidragen är kopplade till olika projekt och visar hur mycket som är 

kvar att göra, med andra ord ett slags ”arbetsskuld” till de externa finansiärerna.  

 Ej inbetalda kontrakt är minst säkert och kan i vissa fall fördelas vidare till andra 

universitet eller fakulteter, men visar ändå på en slags ekonomisk potential.  

 Som framgår av diagrammen har S-fakulteten den klart starkaste ekonomin och 

LTJ-fakulteten kanske den svagaste.  

 

 

Resultat per redovisningsområde 

Tidigare år har kapitalet inte varit uppdelat per redovisningsområde i bokföringen. Under 

2010 har en omfattande utredning gjorts och kapitalet har fördelats per redovisningsom-

råde. Varje institution har gått igenom verksamhetens över- och underskott och fördelat till 
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redovisningsområde. Utgångspunkten har varit att nollställa grundutbildningen om inte det 

finns tydliga underlag som säger annat. 

 

 
 

Som framgår av tabellen ovan finns ändå ett underskott i grundutbildningen och det består 

av ett balanserat underskott från universitetsdjursjukhuset, vars verksamhet historiskt re-

dovisats som grundutbildning. Detta underskott är på 52 mnkr och ligger centralt på SLU 

gemensamt (se bilaga 2).  

 

Uppföljning av grundutbildningsuppdraget 

SLU överproducerade i grundutbildningen 2009 jämfört med uppdraget i anslagsfördel-

ningen, vilket ledde till en överföring av statsanslag från forskningen till grundutbildning-

en på 12 mnkr. SLU har tillfälligt tagit bort takbeloppet för att öka grundutbildningen och 

den överproduktion som uppstår betalas av forskningen. Uppdraget till främst NL-

fakulteten har varit alldeles för lågt 2009 och var även för lågt för 2010. Det är främst anta-

let examina som underskattats, men även antalet helårsstudenter har varit lågt räknade. 

 

Fakultet Utfört  Uppdrag Avvikelse Avvikelse (%) 

LTJ 846 750 96 13% 

NL 1 359 1 096 263 24% 

S 660 757 -97 -13% 

VH 1 018 986 32 3% 
 

För 2010 motsvarar överproduktionen 28 mnkr och SLU är enligt regleringsbrevet ålagt att 

använda minst 824 253 tkr till forskningen. Det innebär att SLU enbart kan omfördela 17 

mnkr från forskningen. I bokslutet för år 2010 har 17 mnkr därför överförts från forskning-

en till grundutbildningen.  

 

Såsom anslagsfördelningen varit utformad har universitetet utlovat ersättning för all 

grundutbildning och det är sannolikt att de 11 miljoner som inte hanterats i bokslutet regle-

ras under 2011. Det innebär ett ökat tryck på besparingar i grundutbildningen kommande 

år.  

Utfall per redovisningsområde 2010

GU FO FM Totalt

IB kapital -38 391 35 388

Justering av kapital 17 -40 23 0

Justerat IB -20 351 57 388

Intäkter 622 1 912 286 2 820

Kostnader -621 -1 880 -287 -2 788

Resultat 1 32 -1 32

UB kapital -19 383 56 420
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År 2011 har uppdraget till fakulteterna ökat och ligger nu på en högre nivå. Jämför vi anta-

let helårsstudenter med antalet 20-åringar i Sverige så har det varit en ökning sen 2004 till 

2010 då antalet 20-åringar är som flest. Detta år har antalet 20-åringar i Sverige nått en 

topp som det kommer ta lång tid att komma i närheten av igen. Därefter minskar antalet 

kraftigt. SLU förefaller å andra sidan ha ökat den andel av ungdomskullarna som blir stu-

denter vid lärosätet, varför effekten av de minskade ungdomskullarna på universitetets 

utbildningsdimensionering är svårbedömd. Vi vet dock att en minskning av antalet antagna 

studenter från länder utanför EES kommer att ske på grund av de nyinförda studieavgifter-

na.  

 
 

 

 

Bilaga 1: Flerårsprognos 2005-2015 

Bilaga 2: Uppföljning per fakultet eller motsvarande  

Bilaga 3: Institutionernas kapital i förhållande till omsättningen 
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Flerårsprognos 2005 - 2015 (mnkr) Bilaga 1

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Enklare framräkning

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingående balanserat kapital 39 119 302 450 371 387 420 345 285 232 90

Statsanslag 1 312 1 340 1 359 1 388 1 460 1 578 1 613 1 662 1 682 1 712 1 763

Avgiftintäkter 380 397 442 458 467 498 518 552 574 597 621

Bidragsintäkter 554 602 628 617 757 738 782 822 863 906 951

Finansiella intäkter 13 18 36 45 7 5 16 34 45 45 45

Summa intäkter 2 260 2 357 2 464 2 508 2 691 2 820 2 929 3 069 3 164 3 260 3 380

Kostnader för personal 1 348 1 305 1 417 1 561 1 650 1 743 1 830 1 903 1 941 1 961 1 980

Kostnader för lokaler 267 266 267 273 280 280 345 341 350 442 422

Övriga driftskostnader 499 533 562 672 665 684 725 747 770 823 815

Finansiella kostnader 7 7 12 16 4 3 8 20 27 32 32

Avskrivningar 64 64 61 64 78 78 96 118 128 144 176

Summa kostnader 2 185 2 176 2 319 2 586 2 676 2 788 3 005 3 129 3 216 3 402 3 425

Resultat 75 181 146 -78 15 32 -75 -60 -52 -142 -44

Utgående balanserat kapital 114 300 448 371 386 420 345 285 232 90 45

UB i relation till omsättning 5% 13% 18% 15% 14% 15% 12% 9% 7% 3% 1%

Oförbrukade bidrag/uppdrag 486 595 651 695 742 805 820 850 860 900 950



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4, 2010 (mnkr) Bilaga 2
1/3

LTJ-fak NL-fak S-fak
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall

2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009

Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 194 182 107% 180 609 593 103% 567 306 310 99% 278

   Uppdragsintäkter 41 32 126% 35 190 158 120% 176 82 72 114% 94

   Bidragsintäkter 120 140 86% 116 306 329 93% 295 192 191 101% 176

   Övriga intäkter 9 8 114% 15 18 18 96% 35 7 6 113% 6

   Intern tilldelning 1 1 59% 1 1 0 519% 1 0 0 0

Summa 365 363 100% 346 1 123 1 099 102% 1 073 587 578 102% 554

Verksamhetens kostnader

   Kostnader för personal 167 159 105% 158 625 625 100% 597 309 315 98% 288

   Kostnader för lokaler 39 39 98% 42 87 88 98% 89 44 39 112% 42

   Övriga driftskostnader 128 142 90% 122 301 308 97% 306 157 162 97% 167

   Avskrivningar 4 3 120% 4 15 15 100% 14 12 13 91% 12

   Universitetsoverhead 24 26 91% 23 90 91 98% 86 43 45 97% 40

Summa 362 370 98% 349 1 117 1 128 99% 1 092 565 574 99% 549

Resultat 3 -7 -3 6 -29 -19 22 4 5

Utgående kapital 41 39 220 212 121 99
% av omsättningen 11% 11% 20% 20% 21% 18%

Oförbrukade bidrag 84 73 341 324 205 208

Ej inbtalda kontrakt 124 159 347 326 477 443



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4, 2010 (mnkr) Bilaga 2

2/3

VH-fak Universitetsdjursjukhuset Egendomarna
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall

2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009

Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 363 352 103% 346 31 32 98% 18

   Uppdragsintäkter 43 38 111% 47 111 111 100% 105 9 8 113% 11

   Bidragsintäkter 106 98 109% 94 2 1 132% 0 7 6 115% 11

   Övriga intäkter 15 11 136% 13 0 0 256% 0 85 64 132% 63

   Intern tilldelning 0 0 1 1 0 0

Summa 527 499 106% 502 144 144 101% 124 102 79 129% 85

Verksamhetens kostnader

   Kostnader för personal 289 284 102% 267 75 77 96% 73 10 13 75% 10

   Kostnader för lokaler 56 56 100% 56 14 16 90% 15 7 5 132% 5

   Övriga driftskostnader 131 134 97% 135 35 37 96% 38 64 41 159% 50

   Avskrivningar 5 5 105% 5 2 3 90% 2 18 17 109% 17

   Universitetsoverhead 42 39 106% 39 11 11 97% 11 2 2 117% 2

Summa 523 519 101% 502 137 144 96% 140 102 77 131% 84

Resultat 4 -20 0 7 0 -16 0 2 1

Utgående kapital 72 68 7 12
% av omsättningen 14% 14% 5% 0% 12% 0%

Oförbrukade bidrag 153 108 1 1 14 13

Ej inbtalda kontrakt 121 100 0 0



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4, 2010 (mnkr) Bilaga 2
3/3

Biblioteket Universitetsadministrationen SLU gemensamt
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall

2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009

Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 0 0 0 44 41 106% 31 74 63 118% 79

   Uppdragsintäkter 34 34 102% 31 110 111 99% 111 0 0 4

   Bidragsintäkter 0 0 0 16 12 136% 18 -10 1 -2091% 47

   Övriga intäkter 2 2 81% 2 75 52 145% 79 347 354 98% 332

   Intern tilldelning 27 27 100% 26 223 225 99% 214 0 1 0% 0

Summa 63 62 102% 59 468 441 106% 453 411 419 98% 462

Verksamhetens kostnader

   Kostnader för personal 27 27 98% 25 238 234 102% 229 6 1 676% 3

   Kostnader för lokaler 11 11 100% 10 33 30 108% 31 388 373 104% 377

   Övriga driftskostnader 20 20 100% 20 148 131 113% 144 20 22 93% 25

   Avskrivningar 0 0 96% 1 10 10 97% 13 10 10 102% 10

   Universitetsoverhead 4 4 98% 4 33 33 102% 32 3 0 10752% 4

Summa 62 62 99% 60 462 438 105% 449 427 406 105% 419

Resultat 2 0 -1 6 3 4 -16 13 43

Utgående kapital 1 0 3 -10 -57 -62
% av omsättningen 2% -1% 1% -2% -14% -13%

Oförbrukade bidrag 1 0 6 12 0 4

Ej inbtalda kontrakt 19 10 0 0



  Bilaga 3 
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540 Norrländsk jordbruksvetenskap

420 Molekylärbiologi

637 Landskapsutveckling

639 Odlingsenheten

634 Jordbruket - odlingssystem, teknik och produktkval

638 Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

670 Husdjursgenetik

640 Movium

633 Hortikultur

450 Kemi

631 Växtförädling och bioteknik

595 Stad och land

880 Husdjurens miljö och hälsa

300 Skogsekonomi

713 Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

260 Skoglig resurshushållning

636 Landskapsarkitektur

715 Kliniska vetenskaper

415 Ekologi

712 Anatomi och fysiologi

650 Husdjurens utfodring och vård

390 Skoglig mykologi o patologi

632 Växtskyddsbiologi

545 Enheten för biomassateknologi och kemi (btk)

210 Skogsmästarskolan

550 Livsmedelsvetenskap

635 Lantbrukets byggnadsteknik

500 Växtproduktionsekologi

480 Växtbiologi och skogsgenetik

330 Skoglig genetik o växtfysiologi

280 Vatten och miljö

510 Ekonomi

241 Skogens ekologi och skötsel

460 Mikrobiologi

295 Sydsvensk skogsvetenskap

435 Mark och miljö

565 Energi och teknik

251 Vilt, fisk och miljö

231 Skogens produkter

Institutionernas kapital i förållande till omsättningen 2010  


