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Sändlista 

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 

Beslut 

Styrelsen beslutar: 

att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden vid VH-fakulteten fatta de 
beslut som krävs för att flytta de tre programmen Djursjukskötare – 
kandidatprogrammet, Etologi- och djurskydd - kandidatprogrammet, samt 
Tilläggsutbildning för utländska veterinärer från Skara med målsättningen att de 
ska ges i Ultuna med början hösten 2014,  

att flytten av utbildningarna ska ske med stor hänsyn till berörd personal och 
omsorg om studenternas möjligheter att på bästa sätt avsluta påbörjade 
utbildningar, samt 

att förklara beslutet för omedelbart justerat. 

Redogörelse för ärendet 

Som en del av den strategiska utvecklingen av universitetet initierade styrelsen i 
december 2011 en utredning av SLU:s utbildningar avseende lokalisering, utbud 
och struktur. Syftet var att få en extern genomlysning av utbildningarna, baserad på 
den av styrelsen fastställda strategin Framtida utmaningar och mot bakgrund av 
det ekonomiska läget för utbildningen vid SLU. Utredningens rapport 
presenterades för styrelsen den 6 november 2012 som ställde sig bakom 
huvuddragen i rapporten (§111/12, §112/12). Rapporten skickades på intern remiss 
och frågan om lokaliseringen av utbildningarna behandlades av styrelsen den 18 
december 2012 (§137/12). Remissvaren efterfrågade ytterligare 
konsekvensanalyser innan beslut avseende utbildningarnas lokalisering kan fattas 
och styrelsen avsåg att återkomma till ärendet.  

I en promemoria (dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 daterad 2013-02-11) redogörs för 
de ekonomiska konsekvenser som kan förutses av flytt avseende personal och 
lokaler, uppgifter avseende utbildningarnas upplägg, samt rekryteringsmönster för 
studenterna vid de aktuella utbildningsorterna.  
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Motiv till beslutet 

Beslutet är den första delen av förändringsprocessen Framtidens SLU som löper 
under år 2013. För utbildningarna innebär det att struktur, innehåll och styrning 
kommer att behandlas i olika delprojekt. Ett ställningstagande till lokaliseringen av 
utbildningarna är en förutsättning för att kunna gå vidare med detta arbete.  

Beslutet att flytta de tre utbildningarna i Skara gynnar såväl den långsiktiga 
utvecklingen av utbildningarnas forskningsanknytning, innehåll och kvalitet som 
möjligheten att på sikt åstadkomma mer effektivt resursutnyttjande. I Ultuna finns 
möjligheter till samnyttjande av personal och lokaler och den samlade lärar- och 
forskningskompetensen är bredare. En flytt bedöms även gagna samtliga 
djurrelaterade utbildningar genom att studenterna finns i samma miljö och får 
tillgång till den samlade lärarkompetensen. De bästa förutsättningarna för att 
utveckla framgångsrika forskningsmiljöer inom djuromvårdnad finns också i 
Ultuna. 

Styrelsen bedömer att flytten kommer att leda till kvalitets- och samordningsvinster 
för SLU:s utbildningar inom djurrelaterade områden. Flytten är också ekonomiskt 
försvarbar genom att den förbättrar möjligheterna till rationaliseringar som är 
nödvändiga för att på sikt uppnå en ekonomi i balans.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

En flytt av programmen från Skara bedöms betala sig genom samordningsvinster 
på 4-6 års sikt. Lokalerna i Ultuna kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt och lokaler 
kan sägas upp i Skara. Samordningsvinster kan även göras genom samläsning 
mellan programmen och inom administrationen. Studenterna som redan påbörjat 
utbildningarna i Skara får avsluta sin utbildning där. Behovet av personal i Ultuna 
behöver inventeras; en del av personalen som berörs av flytten bedöms få 
erbjudande om fortsatt anställning, men viss arbetsbrist kommer att uppstå. Den 
utredning av utvecklingspotentialen i Skara som rektor tillsatte den 21 januari 2013 
ska utgå från dagens beslut.  

Beslutet innebär att de övriga utbildningar (hippologprogrammet, 
skogsmästarprogrammet och landskapsarkitektprogrammet) vars lokalisering 
behandlades av utbildningsutredningen blir kvar på sina respektive campus.  

 

 

 

 



 Lokalisering av utbildningarna vid SLU 

 3(5) 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av vicerektor för 
utbildning Lena Andersson-Eklund. I ärendets beredning har även enhetschefen 
Daniel Gillberg och avdelningsdirektören Kristina Julin deltagit.  

 

Ingrid Petersson  
 
   Lena Andersson-Eklund 
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Sändlista 

Rektor 
Fakultetsnämnden vid VH-fakulteten 

Kopia för kännedom 

Landshövdingen i Västra Götalands län 
Prorektor 
Dekaner vid NL-, S- och LTJ-fakulteten 
Platschefen i Skara 
Överbibliotekarien 
Universitetsdjursjukhusdirektören 
SLUSS 
Skara studentkår 
Avdelningschefer (med flera) inom universitetsadministrationen 
Landsbygdsdepartementet, att: Catharina Stenborg-Blom 

Hushållningssällskapen Västra Götaland 
Hästnäringens Nationella Stiftelse 
Ledarna på Mellanskog (fackklubb) 
LRF Västra Götaland 
LRF Skogsägarna 
Nordens Ark 
Skogsmästareförbundet 
Skogsägarna Mellanskog 
Sveriges Akademiska Etologer 
Sveriges Skogstjänstemannaförening 
Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund 
Sågverksföreningen Såg i Syd  
Väststyrelsen- Folkpartiets samarbetsorganisation i Västsverige 
Samtliga politiska partier i Skinnskatteberg 

Nyréns Arkitektkontor AB 
Rådhuset, Skara kommuns näringslivsbolag 
Skogsindustrierna 
Sveaskog 
Sveriges Arkitekter 
Temagruppen Sverige AB 

Bengt Andrén, Kontoret för samhällsutveckling 
Katrin Berkefelt, Avdelningschef Tyréns i Stockholm  
Klas Eckerberg, Chief Information Officer, Byggprocesstyrning AB Stockholm  
Katarina Fehler, Stockholms läns landsting 
Magnus Höglund, Avdelningschef för landskapsarkitektur, Tengbom Uppsala  
Elisabet Jonsson, Samhällsbyggnadschef Gävle Kommun  
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Lars Johansson, Stadsträdgårdsmästare i Solna 
Hilde Klasson, Kommunfullmäktige Uppsala Kommun  
Maria Lundholm, Planarkitekt Östhammarskommun 
Bette Malmros, Stockholms läns landsting 
Karin Nilsson, Etolog  
Görel Oscarsson, fd.universitetsdirektör SLU 
Torbjörn Sunesson, Trafikverket 
Hans Georg Wallentinus  


