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Tid och plats 

Onsdagen den 7 oktober via video 

 

Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Schroeder, Håkan Ordförande, forskningsledare  
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Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Lövrie, Karl Vice ordförande 

universitetslektor,   

Chawade, Aakash  Universitetslektor  

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria Biträdande universitetslektor  

Ekelund Axelson, Lena Professor 

§§ 101-104 och 

106-117 

Grenville-Briggs Didymus, Laura  Professor  

Jansson, Märit Universitetslektor 

§§ 104-109 och 

112, delar av, -117 

Nybom, Jozefine Doktorandrådsledamot, 

forskarstuderande  

Svalelid, Saga Vice ordf. ULS, student  

 

Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Avdic, Denis  Fakultetshandläggare § 112 

Gustavsson Fredlund, Andreas Fakultetsekonom § 110 

Hermansson, Jenny  Ordf. LMK, student  

Johansson, Lars Prefekt SOL § 111 

Lankinen, Åsa  VDFU, forskare   

Larsen, Anne ST  

Ljung, Torleif  Sekreterare, 

fakultetshandläggare  

Lunner Kolstrup, Christina  Prefekt AEM §§ 105-107 

Melin, Martin Forskare § 109 

Neldestam Larsson, Anette  Kommunikatör §§ 104-117 

Nothnagl, Margit Fakultetsdirektör  

Santén, Kristina Verksamhetschef SOU § 113 

Österman, Tomas Forskningssekreterare §§ 109-110 

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Borg Nilsson, Izabelle  Ordf. ASK, student   

Guzhva, Oleksiy  Forskare, 1:a suppleant  

Wisselgren, Maria  Universitetsadjunkt, 2:a 

suppleant 

 

Sassner, Hanna Prefekt BT  

 

§ 101  Sammanträdets öppnande 

Beslut 

att förklara sammanträdet öppnat. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 
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§ 102  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Jozefine Nybom till justeringsperson för mötet. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 103  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan. 

 

Under mötets gång ändrades ordningen på punkterna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 104  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 2 september. 

Beslut 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 105  Utseende av sakkunniga: Universitetslektor i 
företagsekonomi med inriktning företagsledning  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Stefano Pascucci 

- CV och publikationslista för Charlotte Norrman 

- CV och publikationslista för Jutta Roosen 

- Lista på sökande 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden fattade beslut om att utlysa anställningen den 

10 juni 2020 (§ 79/2020). Sista ansökningsdag var den 18 

augusti. 

Beslut 

att utse professor Stefano Pascucci, University of Exeter (UK) 

och universitetslektor Charlotte Norrman, Linköpings universitet 

(SE) till sakkunniga vid anställning av universitetslektor i 

företagsekonomi med inriktning företagsledning, samt 

 

Föredragande:  

Christina Lunner Kolstrup  

 

SLU ID: SLU. 

ua.2020.2.5.1-1994 
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att utse professor Jutta Roosen, Technical University of Munich 

(DE) till reserv. 

 

Lena Ekelund Axelson anmälde jäv och lämnade rummet när 

ärendet behandlades. 

 

Christina Lunner Kolstrup lämnade rummet innan beslut 

fattades. 

§ 106  Utseende av sakkunniga: Universitetslektor 
ilandskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning 
hälsofrämjande design  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Agnes van den Berg 

- CV och publikationslista för Simon Bell 

- CV och publikationslista för Jenny (Jennifer) Roe 

- Lista på sökande 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden fattade beslut om att utlysa anställningen den 

11 mars 2020 (§ 26/2020). Sista ansökningsdag var den 15 juni. 

Beslut 

att utse professor Agnes van den Berg, University of Groningen, 

(NL) och professor Simon Bell, Estonian University of Life 

Sciences (EE) till sakkunniga vid anställning av 

universitetslektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med 

inriktning hälsofrämjande design, samt 

att utse professor Jenny (Jennifer) Roe, University of Virginia 

(US) till reserv. 

Christina Lunner Kolstrup lämnade rummet innan beslut 

fattades. 

 

Föredragande:  

Christina Lunner Kolstrup 

 

SLU ID: SLU. 

ua.2020.2.5.1-791 

§ 107  Utseende av sakkunniga: Universitetslektor 
ilandskapsarkitekturens miljöpsykologi medinriktning 
mot naturbaserade interventioner  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Grete Grindal Patil 

 

Föredragande:  

Christina Lunner Kolstrup 

 

SLU ID: SLU. 

ua.2020.2.5.1-792 
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- CV och publikationslista för Richard Ahlström 

- CV och publikationslista för Sus Sola Corazon 

- Lista på sökande 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden fattade beslut om att utlysa anställningen den 

11 mars 2020 (§ 27/2020). Sista ansökningsdag var den 15 juni. 

Beslut 

att utse associate professor Grete Grindal Patil, NMBU (NO) och 

docent Richard Ahlström, fd Mitthögskolan (SE) till sakkunniga 

vid anställning av universitetslektor i landskapsarkitekturens 

miljöpsykologi med inriktning naturbaserade interventioner, 

samt 

att utse associate professor Sus Sola Corazon, Köpenhamns 

universitet (DK) till reserv. 

Christina Lunner Kolstrup lämnade rummet innan beslut 

fattades. 

§ 108  Utseende av sakkunniga: Befordran 
tilluniversitetslektor i urban trädgårdsproduktion  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Trine Hvoslef-Eide 

- CV och publikationslista för Christian Ulrichs 

- CV och publikationslista för Ulrich Schmutz 

- Lista på sökande 

Ärendet i korthet 

Most Tahera Naznin anställdes som biträdande universitetslektor 

i urban trädgårdsproduktion den 1 mars 2017. Anställning som 

biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och upphör den 28 

februari 2021. Ansökan om befordran inkom den 8 september. 

Beslut 

att utse professor Trine Hvoslef-Eide, NMBU Ås (NO), och 

Professor Christian Ulrichs, Humboldt-Universität Berlin, (DE) 

till sakkunniga vid befordran till universitetslektor i urban 

trädgårdsproduktion, samt 

att utse associate professor Ulrich Schmutz, Coventry University 

(UK) till reserv. 

 

Föredragande:  

Lena Ekelund Axelson 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.2.5.3-666 
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§ 109  Presentation Nextfood  

Handlingar 

- Nextfood: transforming education to develop sustainable food 

systems 

Ärendet i korthet 

Martin Melin presenterade som koordinator projektet NextFood 

som finansieras inom EUs forskningsfond Horizon 2020 med 

en total budget på 70 MSEK. Projektet ska öka 

innovationstakten för nya hållbara lösningar inom området mat 

och lantbruk där kompetensutveckling är en viktig faktor. De 

olika aktörerna i livsmedelskedjan, inklusive studenter, 

involveras och i förlängningen är det tänkt att projektet ska ta 

fram konkreta förslag till nya former för utbildning.  

 

Föredragande:  

Martin Melin 

 

 

§ 110  Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om 
anslagsfördelningsprinciper 2021  

Handlingar 

- Utkast beslutsförslag 

- Utkast anslagsfördelningsprinciper 2021 

- Status Campusutveckling SLU och Alnarp 

- Anslagsfördelning – utökning av anslag till 

samverkansstödjande funktioner 2021 

Ärendet i korthet 

Diskuterades utkast till anslagsfördelningsprinciper 2021. 

Konstaterades att strategiska mål bör vara vägledande för 

tematiska satsningar, men att det även bör finnas utrymme för 

förslag från verksamheten.  

 

Vidare framkom det synpunkter om att öppna upp för fler 

åtgärder inom ramen för de strategiska satsningarna. Möjligheten 

att i enskilda fall stödja doktoranders 4:e år där det kan 

motiveras av strategiska skäl bör övervägas, samt att det bör vara 

möjligt att satsa på utvecklingsprojekt rörande grundutbildning 

inom för fakulteten strategiska områden. Nämnden avrådde från 

satsningar på postdoc. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder och 

Andreas Gustavsson 

Fredlund 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-779 

§ 111  Utseende av sakkunniga: Biträdandeuniversitetslektor 
i landskapsarkitektur medinriktning mot 
miljöbedömning/MKB  

 

Föredragande:  
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Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Caterina de Lucia 

- CV och publikationslista för Lars Emmelin 

- Lista på sökande 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden fattade beslut om att utlysa anställningen den 

5 februari 2020 (§ 12/2020) och sista ansökningsdag var den 14 

juni. 

Beslut 

att utse assistant professor Caterina de Lucia, University of 

Foggia (IT) och professor emeritus Lars Emmelin, BTH (SE), till 

sakkunniga vid anställningen av biträdande universitetslektor i 

landskapsarkitektur med inriktning mot miljöbedömning/MKB. 

 

Lars Johansson lämnade rummet innan beslut fattades. 

Lars Johansson 

 

SLU ID: SLU. 

ua.2020.2.5.1-343 

§ 112  Strategidiskussion efter remiss 1  

Handlingar 

- Strategidiskussion efter remiss 1 – diskussionsunderlag 

inledningsavsnitt LTV-fakultetens strategi FN 2020-10-07 

- Remiss fakultetsstrategi 

Ärendet i korthet 

Diskuterades diskussionsunderlaget.  

 

Vid fakultetsnämnden novembermöte kommer utkast till 

fakultetsstrategi att presenteras. 

 

Föredragande:  

Denis Avdic 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-777 

§ 113  Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om 
samverkansuppdrag till enheten för samverkan och 
utveckling (SOU)  

Handlingar 

- Uppdragsbeskrivning till enheten för samverkan och utveckling 

- SoU-plattformarnas finansiering och styrning 

- Enheten för samverkan och utvecklings fyra plattformar, 

likheter och skillnader samt specifika uppdrag 

 

Föredragande:  

Kristina Santén 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2019.1.1.1-1071 
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Ärendet i korthet 

I grupper diskuterades utkast till uppdragsbeskrivning för 

enheten för samverkan och utveckling. 

§ 114  Informationspunkter  

Handlingar 

- Infopunkter Dekan 

- Infopunkter ULS 

- Infopunkter VDFU  

- Infopunkter ASK 

Ärendet i korthet 

Inga frågor framkom angående informationspunkterna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

 

§ 115  Beslutslistor   

Handlingar 

- Beslutslista dekan 

Beslut 

att lägga beslutslistan till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

 

 

§ 116  Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäldes 

 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 117  Sammanträdets avslutande 

Beslut 

att avsluta mötet. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 
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Vid protokollet:  

Torleif Ljung 

Sekreterare 

Justeras: 

Håkan Schroeder Jozefine Nybom 

Ordförande Justeringsperson 

 

 

 


