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Sändlista 

Antal nybörjarplatser på program 2022 

Beslut 

Rektor beslutar  

 

att fastställa antal nybörjarplatser för anslagsfinansierade studenter på 

utbildningsprogram 2022 enligt bilagan till detta beslut,  

att delegera till Utbildningsnämndens ordförande att slutgiltigt fastställa antalet 

nybörjarplatser enligt ovan inklusive eventuellt tekniskt överintag, efter respektive 

programnämnds förslag, samt 

att delegera till respektive programnämnd att fastställa nybörjarplatser för 

studieavgiftsskyldiga studenter på utbildningsprogram 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt styrelsens delegationsordning (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-4035) åligger 

det Utbildningsnämnden (UN), beträffande utbildning på grund- och avancerad 

nivå, att till rektor lämna förslag till ”det antal nybörjarplatser som ska finnas på 

varje utbildningsprogram samt till utbudet av fristående kurser”. 

På uppdrag av UN har respektive programnämnd lämnat förslag på antal 

nybörjarplatser per program. Vid UN:s möte den 17 februari beslutades att delegera 

till UN:s ordförande att lämna ett förslag till rektor om antal nybörjarplatser på 

program 2022 för anslagsfinansierade studenter vid SLU. UN beslutade då också 

om principer för hur regleringen av nybörjarplatser ska ske. UN:s ordförande har 

tillsammans med en arbetsgrupp vid Planeringsavdelningen berett ett förslag 

utifrån dessa principer.  

För att utreda hur antal nybörjarplatser på program ht 2022 kommer att påverka 

utvecklingen av SLU:s totala utbildningsvolym har simuleringar gjorts baserade på 

befintligt (t.o.m. 2021) antal studenter och prognosticerade antal nya studenter 

(fr.o.m. 2022). Beräkningarna av utvecklingen av befintligt antal studenter och 

prognosticerade antal studenter bygger bl.a. på empiriska skattningar av 

kvarvarograd på program. För att få en totalbild av SLU:s utbildningsvolym har 

även studenter utan programkoppling inkluderats i simuleringarna. Simuleringarna 
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har använts för att ta fram ett antal scenarier vid olika nivåer av antal 

nybörjarplatser. Det scenario som bedömts ha den bästa utvecklingen givet totalt 

anslag och SLU:s treåriga uppdrag från regeringen har valts som utgångspunkt för 

det totala antalet nybörjarplatser ht 2022. Detta scenario med dess totala antal 

nybörjarplatser har använts för att utifrån respektive PN:s förslag fördela 

nybörjarplatser per program. 

Motiv till beslutet  

Dimensioneringen av utbildning på grund- och avancerad nivå ges främst av 

anslagsfördelningens resursmässiga ramar. För utbildningsprogrammen innebär 

även antalet nybörjarplatser en styrning. Det ligger till grund för antagningstal och 

tekniska överintag vid urval i respektive antagningsomgång. Antalet 

anslagsfinansierade studenter som antas på program påverkar utbildningsvolym 

och anslagsförbrukning under flera år framåt i tiden. 

SLU har i uppdrag från regeringen att utbilda minst 12 600 helårsstudenter (hst) 

under perioden 2022-2024. I uppdraget ingår den utbyggnad av djursjukskötar- och 

veterinärutbildningarna som SLU får ökat anslag för samt redan påbörjade 

satsningar. Från och med 2020 har SLU:s utbildningsvolym räknat i hst ökat 

kraftigt, och SLU överträffade därmed regeringens minimimål för perioden 2019-

2021. År 2021 var utbildningsvolymen för SLU totalt 4 437 hst. Enligt de 

simuleringar som gjorts skulle utbildningsvolymen uppgå till över 13 800 hst under 

2022–2024 om antalet nybörjarplatser var oförändrat jämfört med 2021. 

Utbildningsvolymen måste alltså minska om inte resurser tillförs. För att 

åstadkomma en riktningsförändring som innebär en anpassning mot befintliga 

resursramar behöver SLU anta färre anslagsfinansierade studenter.  

För att fylla antalet nybörjarplatser kan ett så kallat tekniskt överintag vara 

motiverat. Det innebär att fler studenter antas än det finns nybörjarplatser på 

programmet. Målsättningen är att antalet registrerade nya studenter en tid efter 

utbildningens start ska vara i paritet med antalet nybörjarplatser. I de principer som 

UN beslutade 2022-02-17 framgår att tekniskt överintag enbart ska beslutas med 

syfte att fylla programmen med nyregistrerade studenter i förhållande till antal 

nybörjarplatser. För att hålla samman beslutet på SLU-nivå bör eventuellt tekniskt 

överintag fastställas av UN:s ordförande efter respektive programnämnds förslag, 

med utgångspunkt i det antal nybörjarplatser som framgår av bilagan till detta 

beslut. 

Från och med 2022 ska SLU använda sig av separat antagning av avgiftsbetalande 

studenter respektive anslagsfinansierade studenter (SEPA). Det innebär att det går 

att planera hur många studenter som ska antas i respektive kvotgrupp. Det går 

exempelvis att göra ett stort överintag bland avgiftsskyldiga studenter, där 

bortfallet är stort, utan att riskera att samtidigt få för många anslagsfinansierade 

internationella sökande. Det är även möjligt att begränsa antalet avgiftsskyldiga 

studenter, om det är önskvärt. Eftersom avgiftsskyldiga studenter inte påverkar 
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anslagsförbrukningen bör respektive PN besluta om nybörjarplatser på program för 

avgiftsfinansierade studenter.  

För 2020 och 2021 påverkades antalet nybörjarplatser för flera program av 

regeringens särskilda budgetsatsningar. Regeringens satsningar på 

bristyrkesutbildningar innebär en permanent nivåökning av anslaget. En särskild 

del inom satsningen avser bristyrken inom livsmedelskedjan, där SLU avser att för 

andra året genomföra ett magisterprogram i livsmedelstillsyn. I övrigt gör SLU 

själv bedömningen av vilka utbildningar som ingår i satsningen. Från och med 

2022 har SLU i uppdrag att utöka antalet platser på djursjukskötar- och 

veterinärprogrammen, och har fått ökat anslag för detta ändamål. 

Tio nya/omformade program har enligt styrelsebeslut (SLU ID: SLU.ua2020.1.1.1-

3940) så kallad startgaranti, vilket innebär att de under en uppbyggnadsfas 

garanteras viss finansiering under fyra års tid (2021-2024). Enligt styrelsebeslutet 

ska dessa program undantas från avräkningen enligt följande nedtrappning: 2021: 

100 %, 2022: 75 %, 2023: 50 %, 2024: 25 %. Regleringen av startgarantin ges av 

SLU:s anslagsfördelning.  

Beslutets innebörd och konsekvenser 

Beslutet innebär att antalet nybörjarplatser totalt sett minskar i jämförelse med 

2021. Minskningen har gjorts genom att antalet nybörjarplatser generellt har 

reducerats med tre procent i relation till PN:s förslag till UN. I de fall där PN har 

föreslagit en ökning av antalet nybörjarplatser har en minskning gjorts utifrån 

antalet nybörjarplatser föregående år. Korrigeringar utöver ovanstående har gjorts 

för program med stor andel avgiftsstudenter. Följande programtyper har 

undantagits från minskning, i enlighet med UN:s beslut den 17 februari: 1) 

program som är villkorade i SLU:s regleringsbrev, 2) program som är utpekade för 

utbyggnad i SLU:s regleringsbrev, 3) program som ges i samarbete med annat 

lärosäte, där det andra lärosätet är antagande lärosäte eller där avtal finns om ett 

angivet antal platser. Dessutom har antalet nybörjarplatser för de tio 

nya/omformade programmen som omfattas av så kallad startgaranti inte minskats i 

förhållande till PN:s förslag. 

Enligt de simuleringar som gjorts innebär antalet nybörjarplatser på program 2022 

enligt föreliggande beslut att antalet anslagsfinansierade hst 2022-2024 beräknas 

uppgå till totalt cirka 13 400. För att nå en nivå som är mer rimlig i förhållande till 

SLU:s uppdrag om 12 600 hst behöver också antalet studenter utan 

programkoppling minska. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av enhetschef Ingeborg Amnéus och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
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Melkersson. I beredningen av ärendet har även prorektor Pär Forslund, controller 

Katarina Eriksson och analytiker Olof Ingesson deltagit. 

Maria Knutson Wedel 

 

 

Ingeborg Amnéus 

Sändlista 

Utbildningsnämnden 

Programnämnderna 

Antagningschefen 

Kopia för kännedom 

Avdelningschefer (motsvarande) inom universitetsadministrationen 

Utbildningsadministrativa noden 

Sluss 

Bilaga 

Antal nybörjarplatser per program 2022, anslagsfinansierade studenter  
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Bilaga: Antal nybörjarplatser per program 2022, anslagsfinansierade 

studenter 

PN och programgrupp 
Program 

Antal nybörjar-
platser 2022 

Kommentar 

PN-LT     

Landskapsarkitekt Alnarp   

Landskapsarkitektprogrammet – Alnarp 58  

Landscape Architecture – Master’s programme 19  

Delsumma 77  

Landskapsarkitekt Uppsala   

Landskapsarkitektprogrammet – Uppsala 58  

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s 
programme 

15  

Delsumma 73  

Park och trädgård   

Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp 39  

Landskapsingenjörsprogrammet – Uppsala 29  

Trädgårdsingenjörsprogrammet – design 24  

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning – 
masterprogram 

24  

Outdoor environment for health and well-being – Master’s 
programme 

24  

Food and Landscape  25 Nytt program 2021 

Delsumma 165  

Odling, trädgård   

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling 68  

Agroecology – Master´s Programme 19  

Horticultural Science – Master’s programme 19 Del av 3+2 

Delsumma 106  

Växtbiologi   

Plant Biology for Sustainable Production – Master’s programme 20 Överfört från PN-S 

Delsumma 20  

Totalsumma för PN-LT (exkl. studenter utan programkoppling) 441  
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PN-NJ   

Naturvetenskap   

Nyckel till natur och miljö (bastermin) 29  

Livsmedelsprogrammet 23 Nytt program 2021 

Växtodlingsprogrammet  30 Nytt program 2021 

Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram 34  

EnvEuro - European Master in Environmental Science 6  

Soil, Water and Environment – Master´s programme 7  

Livsmedelstillsyn, magisterprogram 20 Särskild 
bristyrkessatsning 

Delsumma 149  

Teknik   

Civilingenjörsprogram i energisystem 60 UU ansvarar för 
antagningen 

Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik 60 UU ansvarar för 
antagningen 

Delsumma 120  

Lantmästare   

Lantmästarprogrammet 49  

Delsumma 49  

Ekonomi   

Agrar ekonomi 40 Nytt program 2021 

Ekonomi – kandidatprogram/hållbar utveckling 34  

Agricultural economics and management – Master’s programme  7  

Environmental Economics and Management – Master´s 
programme 

17  

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis – Master’s 
programme 

5  

Delsumma 103  

Landsbygd/miljö/tvärvetenskap   

Samhällsutveckling – landsbygd  23 Nytt program 2021 

Politices kandidatprogram – hållbar utveckling 30 Nytt program 2021 

Environmental Communication and Management – Master’s 
programme 

21  

Sustainable Development – Master’s programme 60 UU ansvarar för 
antagningen 

Rural development and natural resource management – 
Master’s programme  

18  

Delsumma 152  

Livsmedelssystem   

Sustainable Food Systems – Master’s programme 22  

Delsumma 22  

Totalsumma för PN-NJ (exkl. civilingenjörsprogrammen, 
Sustainable Development och studenter utan program-
koppling) 

415  
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PN-S   

Skogsmästare   

Skogligt basår för blivande skogsmästare 44  

Skogsmästarprogrammet 58  

Delsumma inkl Skogligt basår 102  

Jägmästare + master   

Skogsvetarprogrammet  50 Nytt program 2021 

Skogsekonomi 30 Nytt program 2021 

Forest and Landscape  30 Nytt program 2021 

Euroforester – Master’s programme 19  

Conservation and management of Fish and Wildlife –  Master´s 
programme 

10  

Forest Ecology and Sustainable Management –  Master´s 
programme 

10  

Skogsbruk med många mål – masterprogram 30 Avtal med LnU 

Delsumma 179  

Totalsumma för PN-S inkl. Skogligt basår (exkl. studenter utan 
programkoppling) 

281  

   

PN-VH   

Veterinärmedicin   

TUVE – Veterinär efterutbildning (EES) 6 Regleringsbrev 

Veterinärprogrammet 110 Särskild satsning från 
regeringen 

Delsumma inkl. TUVE 116  

Djuromvårdnad   

Djursjukskötarprogrammet 115 Särskild satsning från 
regeringen 

Delsumma 115  

Husdjursvetenskap   

Djur och hållbarhet  30 Nytt program 2021 

Etologi och djurskydd – kandidatprogram 39  

Animal science – Master’s programme  24  

Delsumma 93  

Hippologi   

Hippologprogrammet 40 Regleringsbrev 

Delsumma 40  

Totalsumma för PN-VH inkl. TUVE och Hippolog (exkl. 
studenter utan programkoppling) 

364  

    

Totalt för SLU (exkl. civilingenjörsprogrammen, Sustainable 
Development och studenter utan programkoppling) 

1 501  

 


