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Budget för SLU 2015 

Om budgetprocessen 
SLU:s budget är uppbyggd underifrån där samtliga institutioner har inlämnat en 
budget med tillhörande budgetkommentar i ett universitetsgemensamt system. 
 
Under processen har samtliga fakulteter genomfört budgetdialoger med 
institutionerna. I dialogerna har dekan, fakultetsdirektör och fakultetsekonom deltagit 
och institutionerna har representerats av prefekt och beslutsstöd. Avseende de sju 
fakultetsgemensamma institutionerna (FGI) har i ett par fall båda berörda fakulteter 
genomfört dialogen tillsammans. Samtliga FGI-budgetar är godkända av båda 
berörda fakulteter. 
 
Fakulteterna har i sin tur fört budgetdialoger med universitetet.  
 
Budgetdialoger inom universitetsadministrationen har hållits mellan 
universitetsdirektören och berörda avdelningschefer.  
 
För universitetsdjursjukhuset och biblioteket har dialogerna hållits i UDS-nämnden 
respektive biblioteksrådet, där representanter för universitetsledningen, fakulteterna 
och studenterna ingår. 
 
Förutom två omfattande interna förändringsprocesser (gemensamma kostnader och 
fördelningsmodellen för grundutbildning) under hösten 2014 har budgetprocessen 
vid SLU också påverkats av riksdagsvalet och turerna kring regeringens och 
oppositionens budgetar. Därutöver har vissa tekniska begränsningar i SLU:s 
budgetsystem gjort summering och överblick av framförallt de 
fakultetsgemensamma institutionernas resultat komplicerad. Det samlade intrycket är 
dock att det fungerat att genomföra planeringen koncentrerat under hösten i stället 
för att som tidigare år påbörja anslagsfördelningen redan under våren. 
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Budgetinstruktionen 
I styrelsens budgetinstruktion till rektor och fakulteter uppdras rektor planera för att 
universitets kapital hålls inom intervallet 5–10 procent av omsättningen (mätt i 
intäkter). Institutioner som lämnar en budget för år 2015 med ett kapital under -3 
procent av omsättningen ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till 
dekanus, med kopia till rektor. Handlingsplanen, som ska godkännas av dekanus, 
omfattar perioden 2015-2017 och ska beskriva vilka beloppssatta åtgärder som 
institutionen planerar att genomföra under 2015 för att inom treårsperioden uppnå en 
balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Efter genomförd 
budgetprocess konstateras att det finns fem sådana institutioner (se Budget per 
fakultet nedan). 

Budgeterat resultat 
SLU:s budget för år 2015 visar ett resultat på -38 mnkr. Det utgående kapitalet 
planeras till 320 mnkr, vilket motsvarar 9 procent av den budgeterade omsättningen 
mätt i intäkter.  
 
Bedömningen är att institutionerna och fakulteterna har strävat efter att följa 
styrelsens budgetinstruktion och har planerat och budgeterat för att långsiktigt nå en 
ekonomisk balans i grundutbildningen och att använda kapitalet i forskningen på ett 
strategiskt sätt. SLU:s ekonomi är förhållandevis god, men en stor utmaning är att få 
grundutbildningen i ekonomisk balans. Ett förändringsarbete pågår, men de budgetar 
som lämnats från fakulteterna visar på fortsatt planerade underskott. 
 
Tabell 1. SLU:s budget 2015 per fakultet eller motsvarande (mnkr) 

 
 
Resultaträkningen finns även i sin helhet i slutet i dokumentet. 

Budget per fakultet 
LTV-fakulteten budgeterar med ett resultat på -11 mnkr, vilket ger ett utgående 
kapital på 27 mnkr som motsvarar 6 procent av omsättningen.  
 
Ett underskott inom grundutbildningen på -4 mnkr budgeteras och prognosen för de 
kommande åren är små överskott som innebär att grundutbildningskapitalet kommer 
långsamt närma sig +/- 0. Utfallet under året kommer följas löpande av fakulteten för 
att undvika att resultatet blir negativt. 
 

LTV NJ S VH UDS FFV LBD Bibl. UA Gem. Totalt

Prognos IB kapital 2015 38 178 51 51 -19 14 -10 1 12 41 358

Budgeterat resultat -11 -9 -10 -3 -3 6 -1 0 -3 -3 -38

UB kapital 2015 27 169 41 49 -22 19 -12 1 10 37 320
UB/omsättning 6% 14% 6% 7% -10% 19% -27% 2% 2% 6% 9%
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En övervägande del av underskottet inom forskningen beror på att fakulteten avsätter 
6 mnkr extra i anslagsfördelningen till institutionerna som funnits som ackumulerat 
kapital centralt på fakulteten. Fakulteten bedömer att institutionerna varit försiktiga i 
budgeteringen av externa intäkter. 
 
Antalet helårsarbetare kommer öka med 26 från 286 till 312. Av dessa utgörs 18 av 
medarbetare som i och med införandet av den harmoniserade modellen för 
gemensamma kostnader flyttas från universitetsadministrationen till fakulteten. 
  
En institution, Movium, kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i 
och med budget 2015 och ska därför i enlighet med budgetinstruktionen upprätta en 
åtgärdsplan för att visa hur ekonomin planeras komma i balans.  
 
NJ-fakulteten budgeterar med ett resultat på -9 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 169 mnkr som motsvarar 14 procent av omsättningen. Det balanserade 
underskottet inom grundutbildningen ökar med -2 mnkr. Särskilt problematiskt för 
NJ-fakulteten är att inte mindre än sju institutioner budgeterar med stora negativa 
kapital i grundutbildningen och flera av institutionerna bedömer att det inte går att 
spara mer på det befintliga utbildningsutbudet utan att kvaliteten sänks. Hanteringen 
av utbildningsanslaget anses också ha lett till ökade kostnader för administration. 
 
Inom forskningen flaggar flera institutioner för minskade bidrag från Formas. 
Forskare som redan har gällande kontrakt är inte berättigade att söka ytterligare 
medel hos Formas. 
 
I vanlig ordning råder osäkerhet kring foma-verksamhetens finansiering. I ett sent 
skede av budgetprocessen stod det klart att artprojektet inte får någon förstärkning. 
Det var under budgetarbetet också oklart om några medel motsvarande det tidigare 
landsbygdsprogrammet kan tillkomma. 
 
Antalet helårsarbetare budgeteras vara 905, vilket inte innebär någon förändring 
jämfört med 2014.  

 
S-fakulteten budgeterar med ett resultat på -10 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 41 mnkr som motsvarar 6 procent av omsättningen.  
 
Även S-fakulteten räknar med ett underskott inom grundutbildningen, -1 mnkr, vilket 
ger ett utgående kapital på -3 mnkr, men man räknar med att stegvis kunna reducera 
detta underskott under 2016 och 2017. En pågående åtgärd är en utvärdering av 
stödverksamheten till grundutbildningen på institutionsnivå. 
 
En verksamhetsförändring under budgetåret är att forskningssatsningen Future 
Forests avslutas. Flera av medarbetarna i satsningen kommer återvända till sina 
tidigare institutioner.  
 
Även S-fakulteten ser en minskning i bidragsmedel från Formas. Det finns en 
förhoppning om en förändring till det bättre då regeringen gett Formas direktiv att se 
över sin fördelning mellan olika s.k. forskningsteman. 
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Två institutioner, institutionen för skogsekonomi och institutionen för skogens 
produkter, kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i och med 
budget 2015 och ska därför i enlighet med budgetinstruktionen upprätta 
åtgärdsplaner.  
 
VH-fakulteten budgeterar med ett resultat på -3 mnkr, vilket ger ett utgående kapital 
på 49 mnkr som motsvarar 7 procent av omsättningen. 
 
VH-fakulteten räknar inte med att fortsätta kunna amortera av det ackumulerade 
underskottet inom grundutbildningen utan budgeterar med ett underskott på -2,5 
mnkr för 2015. Fakulteten har påbörjat en översyn av delar av grundutbildningen. 
 
Inom forskningen har fakulteten under 2014 genom ett beslut av 
universitetsdirektören tillförts ett kapital på 20 mnkr med anledning av att SLU får 
använda överskottet från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1.  
 
Antalet helårsarbetare budgeteras till 428, vilket är två fler än 2014. 
 
Två institutioner kommer ha ett utgående kapital som är lägre än -3 procent i och 
med budget 2015 och ska i enlighet med budgetinstruktionen upprätta åtgärdsplaner. 
Dessa är institutionerna för husdjursgenetik och Anatomi, fysiologi och biokemi. 

Budget för stödverksamheterna 
Universitetsdjursjukhuset (UDS) inklusive den ambulatoriska kliniken budgeterar 
med ett resultat på -3,2 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på -22 mnkr som 
motsvarar -10 procent av omsättningen. UDS styrs av en nyligen antagen affärsplan 
där målet för 2015 är en resultatförbättring med 3 mnkr jämfört med en framräknad 
resultatbas för 2014. Resultatbasen är rensad från engångsposter som påverkat 
resultatet 2014. Styrelsens budgetinstruktion föreskrev att UDS ska lämna en budget 
för 2015 med minst ett nollresultat. Budgeten är godkänd av 2014 års UDS-nämnd, 
men den från 2015 nytillträdda nämnden bör göra en förnyad genomgång av 2015 års 
budget, då den antagna budgeten inte uppfyller budgetinstruktionen. 
 
Antalet helårsarbetare har under 2014 varit onormalt högt då flytten till VHC innebar 
en period av dubbelbemanning. Bedömningen är att antalet sjunker till ca 160 
(inklusive ambulatoriska kliniken) under 2015. 
 
Fastighetsförvaltningen (FFV) budgeterar ett resultat på 5,5 mnkr, vilket ger ett 
utgående kapital på 19 mnkr, vilket motsvarar 19 procent av omsättningen. 
Omsättningen bedöms öka från 88 mnkr till 105 mnkr på grund av uthyrning av 
tidigare vakanta lokaler och bruttoredovisning av hyran i forskningsanläggningen i 
Lövsta från och med 2015. Budgeterade hyror och arrenden är oförändrade jämfört 
med 2014. I enlighet med beslut av universitetsdirektören är avkastningskravet på 
FFV 9 mnkr för 2015. 
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Lantbruksdriften (LBD) som består av tre separata verksamheter; lantbruksdrift 
(växtodling), skogsförvaltning och driften av biogasanläggningen budgeterar ett 
underskott för samtliga verksamheter på totalt -1,2 mnkr. Lantbruksdriften förväntas 
generera ett överskott på 0,1 mnkr, skogen ett överskott på 0,7 mnkr och biogasen ett 
underskott på -2,0 mnkr. En åtgärdsplan för att minimera underskottet för 
biogasanläggningen är under framtagande. Det budgeterade underskott på totalt -1,2 
mnkr ger ett utgående kapital på -12 mnkr eller -27% av omsättningen. 
 
Biblioteket budgeterar ett nollresultat och har ett kapital på 1 mnkr. Personalstyrkan 
minskade markant 2013 på grund av besparingar. I budget 2015 ingår den nuvarande 
styrkan på 45 helårsarbetare. Bibliotekets budget är godkänd av biblioteksrådet. 
 
Universitetsadministrationen budgeterar med ett underskott på -3 mnkr, vilket ger 
ett utgående kapital på 10 mnkr, motsvarande 2 procent av omsättningen. Som en 
följd av att en ny modell för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma 
kostnader införs 2015 sker stora förändringar på såväl intäkts- som kostnadssidan. 
Den nya modellen har också föranlett en organisatorisk förändring, där en del av 
LTV-kansliet brutits ut från universitetsadministrationen. Sammantaget medför detta 
att budget 2015 inte är direkt jämförbar mot innevarande års budget och utfall. 
 
Antalet helårsarbetare minskar med 7 jämfört med 2014, men det innebär egentligen 
en nettoökning då 17 helårsarbetare överförs till LTV-fakulteten från och med 2015. 
Det är den uppdragsfinansierade verksamheten inom avdelningen för infrastruktur 
och IT-avdelningen som står för den budgeterade personalökningen. 
 
SLU Gemensamt budgeteras med ett underskott på -3 mnkr, vilket ger ett utgående 
kapital på 37 mnkr. SLU Gemensamt består av ett antal centrala enheter direkt 
underställda rektor inklusive bland annat anslagsreserver, omställningspotten, 
påslagsnetton och rörlig ränta. I budgeten beräknas försäljningen av del 2 av 
fastigheten Ultuna 2:1 ge en positiv resultateffekt för 2015 på 30 mnkr. 
Byggprojektkostnader för inköpsstöd till byggnationen av Ulls hus budgeteras till -22 
mnkr. Omställningspotten budgeteras belasta resultatet med -3 mnkr och friställda 
lokaler med -12 mnkr. 

Budget per redovisningsområde 
SLU:s kapital finns inom redovisningsområdena forskning och fortlöpande 
miljöanalys. I samband med budgetprocessen gör fakulteterna egna bedömningar 
som summeras till en prognos för helåret 2014 och det sammanlagda resultatet av 
dessa prognoser är 88 mnkr. För vissa stödverksamheter har den senaste prognosen 
som gjordes vid halvårsbokslutet använts.  
 
Prognoser och budgetar som bygger på institutionernas förväntningar är i regel 
försiktiga. Prognoserna som SLU gör centralt som en del av kvartalsuppföljningarna 
görs med en annan metod och tar hänsyn till fler faktorer än vad som är fallet i en 
underifrån uppbyggd budget. Vid uppföljningen av kvartal 3 2014 pekade prognosen 
för SLU på ett resultat på 156 mnkr. Nästa prognos utarbetas i samband med 
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bokslutet för år 2014. Prognoserna har inte gjorts per redovisningsområde. Tabell 2 
nedan visar det av verksamheten budgeterade resultatet för 2015 per 
redovisningsområde och per fakultet eller motsvarande.  
 
Tabell 2. Budgeterat resultat per redovisningsområde och stöd (mnkr) 

 
 
Inom grundutbildningen finns sedan tidigare ett stort ackumulerat negativt kapital. 
Även för år 2015 är det budgeterade resultatet för grundutbildningen negativt och 
summerar till -15 mnkr, vilket är problematiskt. Den planerade verksamheten inom 
grundutbildningen stämmer alltså inte överens med de från styrelsen tilldelade 
anslagen. Samtliga fakulteter pekar på svårigheter att skapa balans i ekonomin inom 
grundutbildningen och effekterna av den nya fördelningsmodellen som introducerats 
i samband med budgetprocessen har varit svåra att överblicka i budgetarbetet.  
 
Även centralt budgeteras med ett negativt grundutbildningsresultat på -3 mnkr, vilket 
främst beror på tillkommande hyreskostnader av engångskaraktär för friställda 
lokaler i samband med campusutvecklingen på Ultuna. 
 
Inom redovisningsområdet forskning planeras för ett överskott på 22 mnkr centralt 
på SLU Gemensamt. Överskottet beror på den andra delen av försäljningen av 
fastigheten Ultuna 2:1 med en planerad resultateffekt på 30 mnkr. Fakulteternas 
underskott beror på att man planerar för att använda ackumulerat kapital under 2015. 
 
Inom Stöd tyngs resultatet av byggprojektkostnader och ökade lokalkostnader för 
universitetsadministrationen i Ultuna. 
  

Budget 2015 GU FO Foma Stöd Summa
LTV-fak -4 -7 0 0 -11

NJ-fak -2 -5 -1 0 -9

S-fak -1 -11 1 0 -10

VH-fak -3 -1 0 1 -3

UDS -1 -2 0 0 -3

Fastigh.förv. 0 6 0 0 6

Lantbruksdr. 0 -1 0 0 -1

Biblioteket 0 0 0 0 0

Univ.adm. 0 1 0 -3 -3

Gemensamt -3 22 -1 -21 -3

Resultat -15 2 -1 -23 -38
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Budgeterad personalutveckling 
Tabell 3. Budgeterat antal helårsarbetare per fakultet/motsv. 

 
 
Med Utfall 2014-11 i tabell 3 ovan avses ett genomsnitt av antalet helårsarbetare för 
den senaste tolvmånadersperioden. 
 
Vid uppföljningen till styrelsen efter kvartal 3 avrapporterades en minskad 
personalvolym på fakulteterna på -4 procent. Fakulteterna budgeterar för 2015 med 
en i princip oförändrad personalvolym. Ökningen för LTV-fakulteten förklaras av att 
18 medarbetare flyttas från universitetsadministrationen till fakulteten i och med 
införandet av den harmoniserade modellen för gemensamma kostnader. 
 
Inom stödverksamheterna förväntas antalet helårsarbetare minska som en följd av att 
volymen på den s.k. omställningspotten successivt minskar och att även 
universitetadministrationen och UDS (enligt ovan) minskar. 
 

Utfall Budget B2015 jmf Prognos
2014-11 2015 med U2014 2016 2017

LTV 286 312 26 312 310
NJ 905 905 0 910 915
S 603 598 -5 594 588
VH 426 428 2 429 433
S:a fakulteter 2 221 2 243 22 2 245 2 246

UDS 169 160 -9
Fastighetsf. 6 6 0
Lantbruksdr. 13 13 0
Biblioteket 43 45 2
Universitetsadm. 422 415 -7
Gemensamt 41 15 -26
S:a stöd 693 654 -39

Totalt 2 914 2 897 -17
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LTV NJ S VH UDS FFV LBD Bibl. UA Gem. Totalt Eliminering SUMMA
/ justering

IB 2014 38 172 58 22 -7 12 -9 0 12 -29 270 270
Prognos 2014 0 6 -7 29 -12 1 -1 1 0 70 88 88
IB prognos 2015 38 178 51 51 -19 14 -10 1 12 41 358 358
IB / budgetomsättning 9% 15% 7% 8% -9% 13% -24% 2% 3% 6% 11%

Verksamhetens intäkter
Statsanslag 235 521 314 428 66 0 7 102 1 675 14 1 688
Uppdragsintäkter 38 206 82 54 140 14 10 58 96 699 -239 460
Bidragsintäkter 117 442 298 144 0 1 6 7 1 016 -50 966
Övriga intäkter 42 6 7 47 0 89 27 0 86 531 836 -528 308
Universitetoverhead (intern p 8 8 8 7 3 285 318 -318 0
Summa 440 1 182 710 680 208 105 43 59 482 634 4 543 -1 121 3 422

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 207 621 386 299 104 4 9 28 274 11 1 943 94 2 037
Lokalkostnader 46 117 59 131 41 10 6 10 46 552 1 019 -554 466
Driftkostnader 115 286 169 153 43 50 23 20 152 62 1 072 -251 821
Avskrivningar 4 26 14 22 8 35 5 0 11 10 135 0 136
Universitetsoverhead (intern 80 142 91 77 15 1 1 2 1 410 -410 0
Summa 452 1 191 720 683 212 99 45 59 484 637 4 581 -1 121 3 460

Resultat -11 -9 -10 -3 -3 6 -1 0 -3 -3 -38 0 -38
Utgående balanserat kapit 27 169 41 49 -22 19 -12 1 10 38 320 320
UB i relation till omsättning 6% 14% 6% 7% -10% 19% -27% 2% 2% 6% 9% 9%
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Sändlista 

SLU:s budget för år 2015 

Beslut   
Rektor beslutar: 

att fastställa budget för SLU för år 2015 i enlighet med styrelsens budgetinstruktion, 
att uppdra åt universitetsdirektören att nogsamt följa utvecklingen i de institutioner eller 
motsvarande som inte har en ekonomi i balans. 
att uppdra åt universitetsdirektören att nogsamt följa utvecklingen för de fakulteter som 
budgeterar med underskott i grundutbildningen. 
 

Redogörelse för ärendet 
Rektor beslutade i maj 2014 (Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2043) om vissa förändringar i 
planeringsprocessen samt tidplan för budgetarbetet 2015. Planeringsprocessen är i och med 
beslutet koncentrerad till hösten och styrelsen fattar endast ett anslagsfördelningsbeslut, i 
november. Beslutet innebär också att planerings- och budgetarbete på fakultets- och 
institutionsnivån ska färdigställas innan nästa verksamhetsår börjar och rektor fastställer därefter 
budgeten i januari. Styrelsen informeras om SLU:s samlade budget i februari.  

Budgeten har upprättats i dialog med fakulteterna och institutionerna. Utgångspunkterna i 
budgetarbetet har varit anslagsfördelningen för år 2015 (Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4241) med 
styrelsens budgetinstruktion som tillhörande bilaga. 

Institutioner/motsvarande har upprättat budgetar i dialog med fakultet/motsvarande, som gjort 
summeringar av sina respektive verksamheter. Slutligen har fakulteternas/motsvarande budgetar 
utgjort underlaget för SLU:s totala budget.  

SLU:s ekonomi är förhållandevis god, men en stor utmaning är att få grundutbildningen i 
ekonomisk balans. Ett förändringsarbete pågår, men de budgetar som lämnats från fakulteterna 
visar på fortsatt planerade underskott.  

Beslut i detta ärende har, i rektors frånvaro, fattats av prorektor Lena Andersson-Eklund efter 
föredragning av controller Joakim Ögger och i närvaro av biträdande universitetsdirektör Daniel 
Gillberg. I ärendets beredning har även chefscontroller Lasse Thorell deltagit. 

P.O Box 7070 SE-750 07 Uppsala, Sweden. tel: +46 (0)18-67 10 00 
  
www.slu.se/xxx joakim.ogger@slu.se 
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Lena Andersson-Eklund 

  

  

Joakim Ögger  
 

 

Sändlista 
Dekanerna 
Universitetsdirektören 
Chefen för Universitetsdjursjukhuset 
Överbibliotekarien  
Avdelningschefer inom universitetsadministrationen 
Ordförande Utbildningsnämnden 
Ordförande Biblioteksrådet 
Ordförande UDS-nämnden 
 

Kopia för kännedom 
Internrevisionen 
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