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Universitet har en samlad ekonomi i balans, men mellan redovisningsområden och 

fakulteter finns obalanser. SLU:s personalvolym ökar inte längre, vilket kan ses som en 

indikation på att det tidigare upparbetade kapitalet nu till stor del är i anspråktaget. 

  

SLU redovisar efter första kvartalet 2013 ett underskott på -49 mnkr och ett utgående 

kapital på 216 mnkr vilket motsvarar 8 procent av omsättningen. Prognosen för år 2013 är 

ett underskott på -23 mnkr och ett utgående kapital på 242 mnkr vilket motsvarar 8 

procent av omsättningen.   

Sammanfattning av större händelser som påverkar prognosen: 

 Försäljningen av Ultuna 2:1 är numera inlagd i prognosen. SLU planerar att sälja 

Ultuna 2:1 och 100 mnkr av överskottet i försäljningen kommer att minska 

kostnaderna för investeringen i Lövsta. Detta är den största enskilda förändringen 

och förklarar resultatförbättringen jämfört med tidigare prognoser. Kommunens 

hanläggning av detaljplan har senarelagts varför försäljningen inte kommer att 

ske 2013 enligt ursprunglig plan. Denna uppgift var inte känd när prognosen 

upprättades. 

 Utbildningarna i Skara flyttas till Uppsala vilket medför engångskostnader 2013 -

2014 på cirka 40 mnkr. Långsiktigt kommer det att innebära en årlig besparing på 

cirka 15 mnkr. 

 Vårpropositionen ger sektorförstärkning inom grundutbildningen, men SLU får 

ingen förstärkning. 

 Pris- och löneomräkningen blir bättre än väntat för SLU; 2,06 procent istället för 

0,53 procent, vilket tidigare signalerats av regeringen och använts i tidigare 

prognos. 

 Avtalspensionsavsättningen ökar med 1 procent jämfört med 2012, vilket 

motsvarar cirka 20 mnkr i ökade personalkostnader från 2013 och framåt. 

 SLU har påbörjat ett förtätningsprojekt i lokalplaneringen, vilket leder till att 

lokalkostnaderna kommer minska med cirka 15 mnkr på sikt. 

 Forskningspropositionen ger SLU en kraftig förstärkning, men effekten kommer 

främst 2014 och framåt. 

 HaV-myndigheten har minskat uppdraget till SLU med 16 mnkr från 2013, vilket 

lett till personalminskningar. 
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Prognos för SLU (bilaga 1) 

Prognosen för 2013 visar på ett underskott på -23 mnkr och ett utgående kapital på 242 

mnkr, vilket motsvarar 8 procent av omsättningen. Den stora kostnadsbelastning som 

kommer av inflyttning i VHC och Ulls hus samt flytten av utbildningarna i Skara till 

Uppsala påverkar kapitalet negativt.  När SLU säljer fastigheten Ultuna 2:1 (Gälbo) 

kommer det att generera ett överskott, vilket kommer att ligga i öronmärk i kapitalet för 

att finansiera Lövsta. Försäljningen förstärker alltså ekonomin med 100 mnkr. Därför har 

prognosen nu förbättrats jämfört med tidigare prognos för 2013 på -124 mnkr till att nu 

vara -23 mnkr. 

 

När alla åtgärder inräknas för omställning av verksamheten för att klara framtida 

lokalkostnader kommer kapitalet som lägst vara 3 procent (år 2014). Kapitalet kommer 

åter att växa från 2015 och framåt tack vare de åtgärder som planeras. Återhämtningen 

kommer sedan att leda till att personalvolymen långsamt kan växa från 2017 och framåt.  

 

Statsanslaget ökar mer än tidigare prognos då pris- och löneomräkningen blir 2,06 

procent istället för tidigare uppskattning på 0,53 procent. Detta påverkar statsanslaget 

positivt för 2014 med cirka 30 mnkr jämfört med prognosen som lämnades vid helåret. 

 

I prognosen räknas med att den besparing av grundutbildningsmedel som SLU fick 2012 

på 30 mnkr kommer att återföras till SLU från 2016 och framåt. 

Forskningspropositionen ger SLU en förstärkning av statsanslaget (nivåhöjning) med 

33,5 mnkr för 2014 och 2015. För 2016 ger forskningspropositionen 52 mnkr. 

 

Det finns flera områden där det är möjligt att SLU kan ta del av finansieringen i 

forskningspropositionen via de statliga forskningsråden. I flerårsprognosen har gjorts en 

försiktig bedömning av SLU:s möjligheter att ta del av denna satsning.  

 

Regeringen har i vårpropositionen satsat på de högskolor och universitet som har 

utbildningar till sjuksköterska och ingenjör. SLU har inte fått del av dessa medel.  

 

Bidragsintäkterna minskar 16 mnkr på grund av att HaV-myndigheten fått en besparing 

i budgetpropositionen och därmed minskat bidragen till SLU. SLU:s största finansiär är 

Formas vilka har fått kraftigt ökade anslag i forskningspropositionen. Bidrag från övriga 

finansiärer beräknas öka endast marginellt, då lågkonjunkturen kommer att påverka 

negativt. Prognosen förutsätter att SLU kommer att minska personalvolymen de närmaste 

åren, vilket får till följd att också bidragsintäkterna kommer att minska. Inbetalningarna 

har minskat dels mellan 2011 och 2012, men också efter första kvartalet 2013 jämfört 

med samma period 2012. 

 

När det gäller avgiftsintäkterna förväntas en viss ökning på cirka 1,5 procent över 

inflationen. Det finns dock en del osäkerhet vad gäller UDS utveckling, men den senaste 

patientstatistiken pekar på en ökning. Den marknadsanalys som McKinsey gjorde pekade 

också på att djursjukvårdsmarknaden kommer att fortsätta öka och att SLU kan komma 

att behålla sin marknadsandel. Försäljningen av Ultuna 2:1 beräknas genomföras under 

2013 och påverkar avgiftsintäkterna med cirka 100 mnkr 2013. 

 

Avseende finansiella intäkter och kostnader beräknas räntan ligga på samma nivå som 

idag och de finansiella intäkterna beräknas följa de oförbrukade bidragens utveckling. De 

finansiella kostnaderna ökade 2012 beroende på Lövsta-anläggningen. Därefter ligger de 

på ungefär samma nivå, uppräknat för inflationen, men 2014 och 2015 tillkommer 

lånekostnader då VHC och Ulls hus tas i bruk. 
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Personalkostnaderna ökar med i genomsnitt 2,1 procent 2013-2020, vilket förklaras av 

att lönenivån beräknas öka med 3,2 procent, samtidigt som personalvolymen minskar. 

Det centrala avtalet mellan arbetsgivarverket och SEKO ger 2,6 procent i löneökning 

(2,67 procent föregående år). Det ligger i linje med tidigare prognoser. 

 

Från 2013 kommer avtalspensionerna att öka med 1 procent av lönekostnaden, vilket 

innebär att personalkostnaderna ökar med cirka 20 mnkr. 

 

Personalvolymen 2013 beräknas minska då institutionerna inte längre har kapital att 

förbruka. Dessutom kommer lokalkostnadsökningen att leda till personalminskningar 

inom vissa verksamheter. Samtidigt är bedömningen att SLU får en ökning av medel i 

forskningspropositionen, vilket då leder till personalökningar. Vissa verksamheter måste 

göra besparingar medan andra kan växa tack vare forskningspropositionen. Framför allt 

blir det besvärligt inom grundutbildningen när kostnaderna ökar och statsanslaget endast 

ökar marginellt. 

 

SLU kommer att behöva minska personalen fram till 2016. Därefter kan personalvolymen 

åter öka något beroende på ekonomiskt utrymme. Personalminskningen består av ej 

återbesatta pensioneringar, ej återbesatta tidsbegränsade anställningar samt allmän 

återhållsamhet vid rekrytering. Omställningspotten är också ett verktyg för att säkerställa 

att personalvolymen minskas. 

 

Effekten av utbildningarnas flytt från Skara till Uppsala leder till minskat antal 

anställningar. I flerårsprognosen har detta beräknats genom att personalvolymen minskar 

med cirka 15 personer från 2016 och framåt. 

 

Lokalkostnaderna har beräknats utifrån hyresavtal och prognoser från Akademiska Hus 

AB över framtida hyra för nya lokaler. Lokalkostnaderna kommer att öka kraftigt 2014-

2015 då Ulls hus och VHC blir färdigställda. SLU har inlett ett projekt att förtäta 

lokalutnyttjandet och därigenom kunna säga upp hyresavtal och lämna lokaler. Effekten 

av denna förändring är cirka 15 mnkr mindre lokalkostnader. 

 

Prognosen från Akademiska hus efter kvartal 1 visar att byggkostnaderna för VHC ökat 

med 12,4 mnkr. Det är ökade kostnader för kortläsare till dörrar (3,4 mnkr) och förändrad 

omfattning av tappställen och ledningar för avjoniserat vatten, tryckluft och gas i 

systemhandlingen (4,2 mnkr). Därtill kommer att byggkostnadsindex ökat med 4,8 mnkr. 

Denna förändring är inräknad i flerårsprognosen och ökar den prognosticerade årshyran 

med 0,5 mnkr. 

 

Driftkostnaderna beräknas följa personalutvecklingen, men 2014 kommer en kraftig 

ökning på grund av inflyttningskostnader i VHC och återställningskostnader för lämnade 

lokaler på cirka 50 mnkr. Förtätningsprojektet leder också till engångskostnader för 

omflyttning av verksamheter under 2014 på cirka 15 mnkr. Engångskostnader för flytt av 

utbildningarna i Skara beräknas till 23-40 mnkr. I prognosen ingår 40 mnkr av 

försiktighetsskäl. I flerårsprognosen ingår även engångskostnader för inflyttning i Ulls 

hus år 2015.  

 

Avskrivningarna ökar kraftigt under åren 2014-2015 på grund av att VHC och Ulls hus 

tas i bruk. I prognosen ingår även investeringar som är under utredning. 

Pågående åtgärder 

Rektor fick vid styrelsens möte den 20 februari 2013 i uppdrag att vid styrelsens möte den 

24 april presentera en förteckning över åtgärder för hur SLU:s ekonomi ska komma i 
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balans till bokslutet för år 2014. Med ekonomi i balans menas att universitetets kapital 

enligt styrelsens budgetinstruktion för år 2013 ska hållas inom intervallet 5 - 10 procent 

av omsättningen mätt i intäkter.  

 

Styrelsen föredrogs vid sitt senaste möte den 20 februari 2013 en prognos som pekade på 

ett ekonomiskt läge år 2014 där SLU:s kapital i förhållande till omsättningen mätt i 

intäkter kan vara så lågt som 0 procent. Därför efterfrågar styrelsen från rektor en 

redovisning över vilka åtgärder som pågår eller planeras för att SLU:s ekonomi ska 

komma i balans till år 2014.  

 

Under det senaste året har ett antal initiativ tagits för att förbättra universitetets 

möjligheter att med bibehållen kvalitet möta de ekonomiska utmaningar som kommer 

som en följd av anslagsminskningar, ökad konkurrens om extern finansiering och 

kostnadsökningar som uppstår i samband med campusutvecklingsprojekten. 

 

 

Omställningspott 

Omställningspotten är ledningens sätt att hjälpa institutioner med ekonomiska underskott 

inom grundutbildningen att hålla sig inom de ramar som budgetinstruktionen föreskriver. 

Till denna pott fick institutionerna under 2012 en möjlighet att övertalighetsanmäla 

personal som var huvudsakligen sysselsatt inom grundutbildningen. Kostnaden under 

uppsägningstiden bärs då inte av institutionen utan landar centralt på universitetet.  Denna 

stimulansåtgärd är sedan årsskiftet utvidgad till att omfatta all verksamhet, inte bara den 

grundutbildningsrelaterade. Möjligheten att använda sig av omställningspotten finns till 

och med 31 maj 2013 och för närvarande är ett fyrtiotal omställningsärenden från 

samtliga fakulteter under behandling hos personalavdelningen. Med hänsyn tagen till 

prognoser från fakulteterna kan totalt 50-75 personer komma att hinna flyttas till 

omställningspotten. 

 

Det är sannolikt att flera av de tjänster som anmäls övertaliga till omställningspotten 

kommer vara knutna till medarbetare som går i pension. Regelverket är då sådant att SLU 

får en omedelbar kostnadsbelastning i de pensionsavsättningar som ska slutregleras i 

samband med uppsägnigen.  

Förtätning av lokaler 

SLU Lokaler bedriver för närvarande ett arbete med att se över universitetets lokalbehov i 

allmänhet och Ultuna campus i synnerhet. Syftet är att utnyttja de nya husen optimalt och 

säga upp friställda lokaler. Den nya inriktningen i förtätningsarbetet är att det friställda 

lokalbeståndet ska vara så litet som möjligt till skillnad från tidigare då det fanns ett 

riktvärde på 4 procent friställda lokaler av totalt disponibelt lokalbestånd. 

Verksamheterna i Ultuna som bedrivs i hus som SLU ämnar friställa är institutionen för 

Skogens produkter, CBM, Artadatabanken, Stad och Land samt VH-fakultetens 

verksamheter i HVC Syd och gamla markvetenskap. 

Skara 

SLU:s styrelse beslutade vid sitt senaste sammanträde att flytta 

grundutbildningsverksamheten i Skara till Uppsala från och med 2014. Initialt kommer 

Pågående åtgärder (mnkr) Engångskostnad Kommentar Årlig besparing Kommentar

Omställningspott 15-20 Pensionsreglering 50-75 Antagande: uppsägn. 50-75 personer

Minskn. friställda lokaler 15-20
SP, Bäcklösa, HVC S, 

MV, SoL till nya hus
10-15 Antagande: 2% friställt i st f 4%

Utbildn.flytt fr. Skara 25-40 Flytt + omst. av utb. 15-23

Försäljning Ultuna 2:1 7 Försäljn.intäkt 100 mnkr på 15 år.

Styrning av GU -

UDS marknadssituation -
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flytt och omställning av utbildningarna till ny ort falla ut som en engångskostnad i SLU:s 

resultat, men på sikt räknar universitetet med en effektivisering som kommer vara positiv 

för både utbildningskvalitet och ekonomi.  

 

Engångskostnader för flytt och omställning av utbildningar till en ny ort under åren 2014 

och 2015 beräknas i beslutsunderlaget till 25-40 mnkr, medan den långsiktiga vinsten kan 

vara 15-23 mnkr per år. 

Försäljning av fastigheten Ultuna 2:1 

I syfte att bidra till finansieringen av forskningsanläggningen i Lövsta har SLU fått 

tillstånd av regeringen att sälja, och behålla försäljningslikviden för, fastigheten Ultuna 

2:1. De medel som lösgörs kommer påverka SLU:s ekonomi i form av en 

kapitalförstärkning, som används under för att avlasta investeringskostnaden i 

forskningsanläggningen med cirka 7 mnkr per år under 15 år. 

 

Sedan verksamheten i forskningsanläggningen i Lövsta startade har brister i bygget och 

uppdagats samtidigt som inkörningssvårigheter med den levererade apparaturen påverkat 

möjligheterna att bedriva den planerade volymen forskning. Detta sammantaget har lett 

till ett behov av ökat stöd till anläggningen från VH-fakulteten med 15 mnkr av 

fakultetens statsanslag.    

Framtidens SLU – styrning av grundutbildningen 

Ett av syftena med delprojektet om styrning av grundutbildningen är att inrätta en 

tydligare organisation där ansvaret för utbildningarna hänger ihop med den ekonomiska 

tilldelningen. Effektivisering, förenkling och transparens i fördelningsmodellen kommer 

på sikt leda till minskade kapitalunderskott i grundutbildningen. 

Universitetsdjursjukhusets marknadssituation 

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har varit föremål för en extern utredning där den 

nuvarande och framtida marknadspotentialen för den kommersiella verksamheten 

bedömts. Utredningens slutsatser har bland annat lett till att universitetsdjursjukhuset 

tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper vid VH-fakulteten nu påbörjat ett 

arbete med en för akademin och UDS gemensam strategi och målbild. Det handlar om att 

å ena sidan säkerställa befintliga intäkter från de kundgrupper man idag betjänar och å 

andra sidan finna nya intäktsmöjligheter på en djursjukvårdsmarknad som genomgår 

förändringar.  

 

SLU har en planerings och uppföljningsprocess som bidrar till intern kontroll och säker 

styrning av verksamheten. I bilaga 3 redovisas översiktligt hur denna ekonomistyrning 

vid SLU fungerar. 

Uppföljning efter kvartal 1 (bilaga 2) 

Uppföljningen efter första kvartalet är ofta svår att använda för att dra säkra slutsatser 

ifrån, då det råder säsongsvariation för flera av posterna i resultaträkningen. Såväl 

avgifts- som bidragsintäkter har säsongsvariation och brukar alltid vara mindre första 

kvartalet än under övriga kvartal. 

 

Lokalkostnaderna för kvartal 1 2012 bör kommenteras, då de ej ännu var baserade på 

SLU:s avtal med Akademiska hus om rörlig ränta. Därför minskar lokalkostnaderna för 

kvartal 1 mellan åren. 

Resultaträkning efter kvartal 1 2013 (mnkr) 
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Flera av SLU:s nu pågående åtgärder har att göra med VH-fakultetens problematiska 

ekonomiska situation. Omställningspotten, flytten av utbildningarna från Skara, 

försäljningen av Ultuna 2:1 och minskningen av friställda lokaler har alla mer eller 

mindre tydlig beröring med VH-fakulteten.  

Budget i balans 

Med anledning av VH-fakultetens ekonomiska läge deltar ledningskansliet i fakultetens 

arbete med handlingsplanen Budget i balans. Syftet är att vidta åtgärder på såväl 

kostnads- som intäktssidan som säkerställer att institutionerna vid fakulteten succesivt ska 

förbättra sina resultat under perioden 2012-2014 och på sikt ha ett balanserat kapital 

mellan 5 och 10 procent av omsättningen. I åtgärderna som för närvarande pågår ingår 

minskning av personal och driftkostander vid Lövsta-anläggningen, generell minskning 

av personal, lokaler och driftskostnader, anställningsprövning för alla enheter, 

samutnyttjande av resurser (främst personal) och intensifierade forskningsansökningar. 

 

Antal helårsarbetskrafter 2006-2013 VH-fak och UDS 

 
Sedan UDS bildades 2006 har såväl VH som UDS vuxit i antal helårsarbetskrafter. Under 

denna period har UDS i princip dubblat patientantalet i syfte att bli ett stort 

regionsjukhus. VH-fak räknar med att vara cirka 400 helårsarbetskrafter efter 2013, vilket 

är ungefär samma storlek på personalen som 2006-2007. 

2013-03 2012-03 Budget 2013 Helår 2012

Statsanslag 396 395 1 594 25% 1 577

Avgiftsintäkter 100 96 587 17% 551

Bidragsintäkter 165 163 923 18% 921

Finansiella intäkter 3 3 14 19% 14

SUMMA INTÄKTER 663 656 3 117 21% 3 063

Personalkostnader -472 -454 -1 974 24% -1 958

Lokalkostnader -82 -93 -336 24% -334

Driftkostnader -127 -157 -806 16% -726

Finansiella kostnader -3 -3 -15 18% -15

Avskrivningar -29 -24 -114 25% -118

SUMMA KOSTNADER -713 -731 -3 244 22% -3 150

RESULTAT -49 -75 -127 39% -88
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Budget i balans går hittills enligt plan och VH-fakultetens bedömning är att budgeten för 

2013 håller, vilket bland annat innebär att antalet helårsarbetskrafter vid årets slut 

kommer vara kring 400 att jämföra med 440 vid mars månads utgång. I fakultetens 

budget för 2013 ingår inte effekten av den ovan nämnda försäljningen av Ultuna 2:1, 

vilket kommer påverka VH-fakultetens resultat positivt med cirka 7 mnkr. 

 

Utveckling helårsarbetare per fakultet (motsv.) 2009-2013 

 
 

Personalvolymen är totalt sett på samma nivå som för ett år sedan, men effekter av 

omställningen bedöms komma senare. Minskning från 2012 för Fastighetsförvaltningen 

och Lantbruksdriften beror på en omorganisation där personal flyttats från 

universitetsadministrationen. Ökningen för SLU Gemensamt beror på en teknisk 

förändring där arvodister sedan årsskiftet hanteras centralt i personalsystemet. 

 
Bilaga 1 Flerårsprognos 2008-2020  

Bilaga 2 Uppföljning per fakultet eller motsvarande 

Bilaga 3 Kort beskrivning av ekonomistyrning vid SLU 

2009-03 2010-03 2011-03 2012-03 2013-03

Förändring 

2012-2013

Förändring 

2009-2013

LTJ-fakulteten 267 270 271 272 288 6% 8%

NL-fakulteten 950 1 021 1 023 1 122 1 110 -1% 17%

S-fakulteten 459 499 517 566 558 -1% 22%

VH-fakulteten 417 433 448 450 440 -2% 6%

UDS 139 133 137 143 143 0% 3%

FF & LBD 23 27 29 28 22 -21% -2%

Biblioteket 48 49 50 51 51 0% 5%

Uadm. 404 405 407 419 429 2% 6%

SLU Gem. 2 2 2 2 6 248% 251%

Summa 2 709 2 840 2 883 3 053 3 047 0% 12%



Flerårsprognos 2008 - 2020 (mnkr) Bilaga 1

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Enklare framräkning 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
kv1

Ingående balanserat kapital 450 371 387 415 349 265 265 242 107 157 199 249 297 359

Statsanslag 1 388 1 460 1 578 1 598 1 577 396 1 587 1 653 1 702 1 801 1 864 1 930 1 997 2 067

Avgiftsintäkter 458 467 498 518 551 100 668 585 605 626 648 671 694 719

Bidragsintäkter 617 757 738 831 921 165 925 962 994 1 030 1 081 1 127 1 176 1 226

Finansiella intäkter 45 7 5 14 14 3 15 16 16 17 17 18 19 20

Summa intäkter 2 508 2 691 2 820 2 960 3 063 663 3 194 3 215 3 317 3 474 3 611 3 746 3 886 4 032

Kostnader för personal 1 561 1 650 1 743 1 876 1 958 472 1 980 1 948 1 960 2 013 2 088 2 164 2 249 2 341

Kostnader för lokaler 273 280 280 344 334 82 334 392 454 467 477 485 493 501

Egna lokaler (Egendomarna) 24 27 27 34 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Övriga driftskostnader 647 638 657 672 678 79 718 801 616 710 752 801 832 866

Finansiella kostnader 16 4 3 10 15 3 15 20 21 21 22 22 23 23

Avskrivningar 64 78 78 91 118 29 122 138 165 168 170 171 173 175

Summa kostnader 2 586 2 676 2 788 3 027 3 150 713 3 218 3 350 3 267 3 431 3 561 3 698 3 825 3 962

Resultat -78 15 32 -66 -88 -49 -23 -135 50 43 50 48 62 70

Utgående balanserat kapital 371 386 420 349 261 216 242 107 157 199 249 297 359 429

UB i relation till omsättning 15% 14% 15% 12% 9% 8% 8% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 11%

Oförbrukade bidrag/uppdrag 695 742 805 820 769 769 786 817 845 875 919 958 999 1 042



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2013 (mnkr) Bilaga 2 (1/3)

LTJ-fakulteten NL-fakulteten S-fakulteten
Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget

2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013
Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 48 50 198 24% 148 150 598 25% 75 73 288 26%

   Uppdragsintäkter 8 6 29 27% 33 25 207 16% 7 11 59 12%

   Bidragsintäkter 22 22 112 20% 76 73 448 17% 45 44 217 21%

   Övriga intäkter 2 2 7 25% 2 3 17 14% 1 1 5 19%

   Intern tilldelning 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0%

Summa intäkter 80 80 346 23% 260 252 1 271 20% 128 129 569 23%

Verksamhetens kostnader

   Kostnader för personal 46 41 175 26% 171 165 697 24% 78 77 339 23%

   Kostnader för lokaler 9 10 43 21% 32 34 142 23% 11 12 50 23%

   Övriga driftskostnader 21 22 101 21% 55 67 342 16% 33 38 145 23%

   Avskrivningar 1 1 4 29% 8 7 32 25% 4 4 15 25%

   Universitetsoverhead 7 6 26 27% 26 26 103 25% 12 11 47 25%

Summa kostnader 84 81 349 24% 292 300 1 315 22% 139 142 595 23%

Resultat -4 -1 -3 -32 -48 -44 -11 -13 -27

Utgående kapital 27 37 122 123 70 90
% av omsättningen 8% 12% 12% 12% 14% 17%

Oförbrukade bidrag 61 78 287 294 184 238



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2013 (mnkr) Bilaga 2 (2/3)

VH-fakulteten Universitetsdjursjukhuset Fastighetsförv. & Lantbruk (f d EF)

Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget

2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013

Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 88 89 343 26% 7 8 30 25%

   Uppdragsintäkter 8 8 44 18% 28 25 119 24% 1 2 1 103%

   Bidragsintäkter 22 24 127 18% 0 0 2 16% 0 1 8 -5%

   Övriga intäkter 5 4 19 26% 0 0 1 1% 22 11 121 18%

   Intern tilldelning 0 0 0% 0 0 1 25%

Summa intäkter 123 125 532 23% 36 33 152 24% 23 14 131 17%

Verksamhetens kostnader

   Kostnader för personal 73 71 280 26% 20 19 90 22% 3 4 14 19%

   Kostnader för lokaler 18 20 81 23% 4 4 16 25% 1 1 7 11%

   Övriga driftskostnader 26 29 129 20% 8 8 35 23% 13 12 78 17%

   Avskrivningar 3 2 11 25% 1 1 3 27% 8 5 30 26%

   Universitetsoverhead 11 11 41 26% 3 3 13 24% 0 1 0 -207%

Summa kostnader 130 132 543 24% 36 35 157 23% 25 23 129 19%

Resultat -7 -7 -11 0 -1 -5 -2 -9 2

Utgående kapital 8 44 -2 5 4 -1
% av omsättningen 2% 9% -1% 4% 4% -1%

Oförbrukade bidrag 115 124 2 2 15 13



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2013 (mnkr) Bilaga 2 (3/3)

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

2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013

Verksamhetens intäkter

   Statsanslag 11 11 46 25% 29 25 88 33%

   Uppdragsintäkter 8 9 31 25% 25 26 123 20% 0 0 0 0%

   Bidragsintäkter 0 0 0 36% 2 2 8 27% 1 1 0 0%

   Övriga intäkter 0 0 1 5% 18 24 67 27% 110 113 473 23%

   Intern tilldelning 7 7 28 25% 61 60 229 27% -69 -67 16 -428%

Summa intäkter 15 16 60 25% 118 123 474 25% 72 72 577 12%

Verksamhetens kostnader
   Kostnader för personal 7 7 26 27% 67 62 269 25% 8 5 26 29%

   Kostnader för lokaler 3 3 11 26% 9 8 31 29% 114 127 457 25%

   Övriga driftskostnader 4 9 19 23% 32 27 141 23% 7 11 67 10%

   Avskrivningar 0 0 0 25% 2 3 10 25% 2 1 8 31%

   Universitetsoverhead 1 1 4 28% 10 9 23 43% -70 -67 4 -1950%

Summa kostnader 16 21 60 26% 120 109 474 25% 61 77 560 11%

Resultat -1 -5 0 -3 14 0 10 -4 16

Utgående kapital 0 -3 2 20 -18 -41
% av omsättningen 0% -5% 0% 4% -6% -14%

Oförbrukade bidrag 0 0 8 12 34 17



Kort beskrivning av ekonomistyrning vid SLU  Bilaga 3 
 

I SLU:s ekonomistyrning är ett starkt drag av decentralisering inbyggt. Besluten som får ekonomisk 
konsekvens tas i verksamheten, av prefekterna vid institutionerna. Styrelse och ledning använder ett 
antal styrverktyg för att klargöra ramarna för verksamheten vid universitetet. Det handlar i mångt 
och mycket om att ha kontroll över och styra personalvolymen vid universitetet, vilket är den enskilt 
viktigaste komponenten som påverkar ekonomin i samtliga verksamheter vid universitetet. För SLU 
som helhet utgör personalkostnaderna drygt 60 procent av kostnadsmassan.  
 
SLU:s befintliga modell för planering, uppföljning och styrning av ekonomin vid universitetet 
innefattar följande grundpelare: 
 
Intern styrning och kontroll – Rektor beslutade i september 2012 om en delvis reviderad process för 
intern styrning och kontroll för att säkerställa att SLU följer förordningen om intern styrning och 
kontroll (2007:603). Bland annat innebar den reviderade processen att styrelsen involveras tidigare 
och därmed har möjlighet att föreslå eventuella saknade fokusområden/risker som ska hanteras 
under riskarbetet. Den interna styrningen och kontrollen är integrerad i planerings- och 
uppföljningsprocessen och koncentreras till de tillfällen under året då årsredovisning respektive 
verksamhetsplan och anslagsfördelning fastställs. 
 

Planering 

Anslagsfördelningen – det kraftfullaste verktyget som styrelse och ledning har till förfogande för att 
styra och förankra tilldelningen av statsanslag till fakulteter och institutioner. 
 
Budgetinstruktionen – ett styrande dokument från styrelsen (tidigare från rektor) till verksamheten 
där en målsättning för fakulteternas och institutionernas kapital i förhållande till omsättningen 
stipuleras. Vid sidan om anslagsfördelningen är budgetinstruktionen ledningens starkaste verktyg för 
att styra ekonomin, eller egentligen kapitalets storlek, vid universitetet. Kapitalets storlek reglerar 
institutionernas och fakulteternas möjligheter att exempelvis anställa forskare och lärare på 
tidsbegränsade avtal, vilket gjordes i hög utsträckning under åren 2009-2012. 
 
Budgeten och budgetprocessen – SLU:s budget är uppbyggd underifrån och baseras på en 
verksamhetsplanering från enhetsnivå till avdelningsnivå och vidare till institutions- och 
fakultetsnivå. Eftersom anslagsfördelningen utgör grovt sett halva finansieringen vid institutionerna 
blir budgeten ett verktyg för kostnadskontroll. I budgetprocessen sker en dialog mellan varje 
organisatorisk nivå där ansvariga chefer måste vara överens om kommande års verksamhet och 
budget. Alla budgetar samlas i ett gemensamt system och åtföljs också av en standardiserad 
budgetkommentar där prefekt/dekan (eller motsvarande) beskriver och förklarar 
verksamhetsplaneringen i ord. Sedan 2012 är det också obligatoriskt att upprätta en åtgärdsplan för 
att komma i ekonomisk balans för institutioner som budgeterar med att ha ett kapital i förhållande 
till omsättning som ligger under den lägre gränsen i det godkända intervall som anges i 
budgetinstruktionen. 
 
Styrning av stödfunktioner – SLU använder ett universitetsgemensamt påslag (på lönekostander) för 
hela verksamheten för att finansiera universitetsledningen, universitetsadministrationen, vissa 
övriga ändamål såsom företagshälsovård och administrativa system samt de 
universitetsgemensamma delarna av biblioteket. Påslaget innebär att samtliga finansiärer är med 
och betalar för det universitetsgemensamma administrativa stödet, vars storlek sålunda regleras av 
storleken på kärnverksamheten. 



 

Uppföljning 

Bokslut och bokslutskommentarer – i samband med hel- och halvårsbokslut lämnar varje institution 
och fakultet (eller motsvarande) en bokslutskommentar i en standardiserad mall i ett gemensamt 
system. Både budgetkommentaren och bokslutskommentaren är obligatoriska och fungerar som 
dokumentation och signalsystem för fakultets- och universitetsledning. 
 
Kvartalsuppföljning – vid styrelsens sammanträden ges fyra gånger per år en ekonomisk uppföljning 
per kvartal med därtill hörande prognos över den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren. 
 
Årlig verksamhetsuppföljning mellan ledningen och fakulteterna – sedan två år tillbaka genomför 
universitetsledningen uppföljningsmöten med de fyra fakultetsledningarna under slutet av första 
kvartalet. Vi dessa möten redovisar fakulteterna sina resultat under det gångna året utifrån en 
särskilt framtagen resultatmall baserad bland annat på bokslutskommentarerna och diskuterar 
prioriteringar, satsningar och verksamhetsplanering på kort och lång sikt med universitetsledningen.  
 
Investerings- och byggprocessen – universitetsgemensamma riktlinjer och regler för att hantera 
inköp och upphandlingar med tydliga beloppsgränser, beslutspunkter och mandat baserad på SLU:s 
delegationsordning. Processen har utarbetats under 2012 och kommer implementeras under 2013. 
 
Ledningsinformationssystemet LINS – SLU har under det senaste året infört ett 
ledningsinformationssystem som förbättrat prefekters (eller motsvarande) förutsättningar att med 
hjälp av tydliga rapporter över personalutveckling, ekonomi och studerande ha ett tillförlitligt 
beslutsunderlag. Systemet lanserades i form av en rapportportal under våren 2012 och kommer 
uppgraderas med ytterligare rapporter innan sommaren. LINS innefattar även ett analysverktyg som 
institutionernas administrativa chefer har tillgång till efter genomförd utbildning. 


