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Omfördelning av utbildningsplatser inför hösten 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar 
 
att nybörjarplatser enligt beslut SLU.ua.2022.1.1.1-2766, daterat 1 juli, kan 
omfördelas efter andra urvalet från program som inte fyller platserna till program 
som har reserver,  

att omfördelning av platser enligt ovan får göras inom ramen för programgrupp, 
utbildningens nivå och längd, på ett sådant sätt att det totala uppdraget inte 
överskrids,  

att delegera till respektive programnämndsordförande att göra sådana 
omfördelningar som avses ovan i syfte att åstadkomma ett effektivt nyttjande av det 
beslutade antalet nybörjarplatser. 

Redogörelse för ärendet 
SLU:s styrelse fastställer SLU:s utbildningsutbud och rektor fastställer antalet 
nybörjarplatser. Rektor har därefter uppdragit åt utbildningsnämndens ordförande 
att fastställa antalet platser och de så kallade antagningstalen (inklusive överintag) 
inför första urvalet.  

Inför hösten 2022 har såväl antalet sökande som antalet antagna i både första och 
andra urvalet minskat jämfört med förra året. Antalet antagna är nu i paritet med de 
nivåer som SLU hade 2019. 

Efter andra urvalet inför hösten 2022 finns flera program som har färre antagna än 
det beslutade antalet nybörjarplatser och där reserver saknas. Samtidigt finns inom 
samma programnämnd program som har reserver och där kapacitet finns att ta 
emot fler studenter.  

Önskemål har framförts om att få omfördela nybörjarplatser från de program som 
har tomma platser till sådana program som inte fyller platserna.  
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Utbildningsnämndens ordförande vill med detta beslut tillmötesgå önskemålet men 
uppmanar programnämnderna att i detta beakta institutionernas möjligheter att ta 
emot ett större antal studenter, även längre fram i programmet.  

Motiv till beslutet 
Motivet till beslutet är att nyttja så mycket av SLU:s utbildningskapacitet som 
möjligt utan att ändra de strategiska avvägningarna som görs av styrelse, rektor och 
utbildningsnämnden avseende utbud, platsantal och volym.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär att fler studenter kan erbjudas plats på önskad utbildning. De 
platser som förs mellan programmen ska inte innebära en utökning av den totala 
kostnaden eller volymen, eftersom platserna förs mellan likvärdiga program.  

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande efter 
föredragning av Kristina Julin.  

Pär Forslund 

  

  

Kristina Julin 
 

Sändlista 
Programnämndernas ordförande 

Kopia för kännedom 
Rektor 
Utbildningsnämnden 
Chefen för planeringsavdelningen 
Chefen för utbildningsavdelningen 
Utbildningsledare  



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


	Beslut
	Redogörelse för ärendet
	Motiv till beslutet
	Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
	Sändlista
	Kopia för kännedom

		2022-08-22T09:19:04+0000


		2022-08-23T06:51:14+0000


		2022-08-23T06:55:57+0000




