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Tid och plats 

Den 21 oktober 2020, via Zoom. 

 

Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Bergkvist, Göran Universitetslektor, vicedekan  

Ferguson, Richard  Forskare FLK  

Forslund, Pär  Professor, prodekan §§ 105-117, 119-123 

Goedkoop, Willem Professor §§ 105-117, 119-123 

Hermansson, Jenny  Ordf LMK §§ 105-118, delvis 119, 120-123 

Härd, Torleif Professor, dekan  
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Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Seisenbaeva, Gulaim  Universitetslektor  

Sitbon, Folke  Professor §§ 105-114, 116-117, 119-123 

Svalelid, Saga  Vice ordf ULS  

   

 
Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Aronsson, Pär Fakultetsdirektör  

Aspman, Bo Planeringshandläggar  

Enström, Eva Handläggare §§ 113-118 

Forsberg, Marie Fakultetssekreterare  

Granert-Gärdfeldt, Mårten Kommunikatör  

Hancke, Marnie Forskningssekreterare Delvis § 110, §§ 111-123 

Hansson, Helena  Professor, vicedekan §§ 105-117, 119-123 

Hedenskog, Sarah Handläggare §§ 113-115 

Berglund, Örjan Saco §§ 105-120, delvis § 121 

Johanson, Richard  Professor, vicedekan  

Meijer, Johan  Professor, vicedekan  

Sundström, Zsuzsanna Utbildningshandläggare § 111 

   

 
Förhindrade 

  

Namn Titel  

Bergman Lodin, Johanna FLK Forskare  

Lagerquist, Elsa Doktorand  

Queiroz, Marina Universitetsadjunkt  
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§ 105  Sammanträdets öppnande 

Beslut 

att förklara sammanträdet öppnat. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 106  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Gulaim Seisenbaeva att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 107  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 108  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

- Protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den  

9 september, 2020,  

- Dekanbeslut P 44-52/20 

Beslut 

att lägga protokollen till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 109  Utbildning  

Pär Forslund informerade om de 10 nya eller omformade 

utbildningsprogram som startar 2021, prognos över antal 

studenter och hur förslaget till anslagsfördelning för 2021 inom 

utbildningen ser ut. Finansieringen av nya utbildningsprogram 

förutsätter särskild hantering av anslaget under de kommande 

åren. I budgetpropositionen har regeringen föreslagit ett antal 

utbildningssatsningar på SLU. En planering pågår för att hantera 

dessa. Vidare informerades om arbetet med att formulera en 

komplett ansökan om tillstånd att examinera civilingenjörer, 

samt om hur undervisningen fungerar med avseende på 

anpassning till Corona-läget. 

 

Föredragande:  

Pär Forslund  
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§ 110  Information från vicedekanerna  

Helena informerade om en Formas centrumutlysning där SLU 

har en ansökan som kommit vidare till steg två i processen, i 

vilken NJ-forskare har ett stort deltagande. Om projekten 

beviljas kommer detta att inkludera en tematisk satsning på 

doktorander. SLU-forskare deltar även i ansökningar från andra 

huvudsökande.  

Göran informerade om planerna för en dataplattform för det 

svenska lantbruket, ”Lantbrukets dataplattform”, som är ett 

samarbete mellan Hushållningssällskapet, Växa Sverige, 

Lantmännen, LRF med flera privata aktörer. Här finns en stor 

potential för fakulteten att bidra med forskning och kompetens, 

och en tydlig koppling till arbetet med civilingenjörs-

programmet. Göran lyfte de möjligheter som Lantbrukets 

dataplattform kan innebära för interdisciplinär och 

transdisciplinär forskning, samt betonar att discipliner som 

normalt inte arbetar direkt mot lantbruk kan ha kompetenser  

som är mycket relevanta. 

Richard informerade om rektors utnämning av seniora 

miljöanalysspecialister och om arbetet med att harmonisera 

bedömning av kompetens motsvarande doktorsexamen. Det har 

även hållits möten med olika myndigheter, inklusive planerade 

uppdrag till SLU 

Johan informerade om arbetet med att följa upp och hantera 

åtgärder föreslagna i UKÄ:s kvalitetsgranskning. I detta ingår att 

låta forskarskolorna arbeta vidare under 2021 inför ett förväntat 

beslut om en fortsättning för kommande år. Det har också gjorts 

en utvärdering av disputationer på distans. Tillsvidare 

rekommenderas institutionerna att fortsätta med disputationer på 

distans.  

Torleif informerade å Marinas vägnar om en kommande 

workshop om ”work equal”. 

 

Föredragande:  

Göran Bergkvist 

Helena Hansson 

Richard Johnson 

Johan Meijer 

 

 

§ 111  UKÄ:s rapport kvalitetssystem  

Handlingar 

- UKÄs beslut och yttrande 

- Uppföljning utvecklingsområden UKÄ-granskning reb 

200603 

- Utvecklingsområden UKÄ-granskning 2019 

 

Föredragande:  

Zsuzsanna Sundström 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.2-2155 
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Ärendet i korthet 

Under hösten 2019 genomförde Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) en granskning av SLU:s kvalitetssäkringssystem.  

 

Omdömet av granskningen blev godkänt kvalitets-

säkringsarbete. I sitt yttrande lyfte den av UKÄ tillsatta 

bedömargruppen fram många styrkor med SLU:s 

kvalitetssäkringssystem, men identifierade också ett antal 

utvecklingsområden.  

Rektor har bl.a. gett dekanerna i uppdrag att kommentera 

granskningsresultatet i förhållande till de egna ansvarsområdena. 

Dekanen önskar inhämta nämndens synpunkter på de, av UKÄ, 

identifierade utvecklingsområdena. 

Beslut 

att rekommendera dekanen, att fastställa kommentarerna till de 

enskilda utvecklingsområdena enligt förslag och förd diskussion. 

Nämnden önskar att mer frekvent ta del av programnämndens 

egna kvalitetsutvärderingar inklusive kursutvärderingar. Även 

fakultetsnämndens roll inom forskarutbildning ska tydliggöras 

vid kommande möte. 

§ 112  Principer för anslagsfördelning 2021  

Handlingar 

- Principer för anslagsfördelning 2021, NJ-fakulteten 

- Särskilda satsningar 

- Särskilda satsningar och deras proveniens 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden ska fatta beslut om de principer som ska gälla 

för anslags-fördelningen för 2021. Därefter fattar dekanen beslut 

om anslagsfördelningen och detaljerna i denna i enlighet med de 

principer som fastställts av fakultetsnämnden. 

Beslut 

att fastställa principer för NJ-fakultetens anslagsfördelning för 

2021 i enlighet med bilaga till detta beslut, 

att uppdra åt dekanen att efter dialog med respektive 

verksamhetsansvarig fastställa ett datum för när de olika 

särskilda satsningar som fakulteten finansierar ska utvärderas 

som underlag för beslut av fakultetsnämnden om eventuell 

fortsatt finansiering, samt 

 

Föredragande:  

Bo Aspman 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.1.3829 
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att uppdra åt dekanen att till fakultetsnämnden senast i juni 2021 

redovisa en plan för utvärdering av de särskilda satsningarna. 

§ 113  Status rekrytering  

Informerades om status för pågående rekryteringar. 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

§ 114  Adjungerad professor vid institutionen för molekylära 
vetenskaper  

Handlingar 

- Äskande från institutionen för molekylära vetenskaper 

Ärendet i korthet 

Institutionen för molekylära vetenskaper inkom 4 september 

2020 med en begäran om att anställa Stefan Roos som 

adjungerad professor vid institutionen med en omfattning på  

20 % av heltid. Stefan Roos är forskningsledare på företaget 

BioGaia AB och har haft ett långvarigt samarbete med 

institutionen inom probiotiska mikroorganismer. Genom att 

knyta Stefan Roos till sig som adjungerad professor får 

institutionen tillgång till kompetens inom probiotiska 

mikroorganismer vilket är mycket värdefull för både 

undervisning och forskning.  

Efter dialog med institutionen är den föreslagna perioden för 

adjungering tolv år, 1 november 2020 t.o.m. 1 november 2032. 

Beslut 

att föreslå rektor att från och med 1 november 2020 tillsvidare 

dock längst till och med 31 oktober 2026 med möjlighet till 

förlängning anställa Stefan Roos som adjungerad professor vid 

institutionen för molekylära vetenskaper, samt 

att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt då Stefan Roos 

bedömdes som professorskompetent i ett nyligen avlutat 

rekryteringsärende (professor i livsmedelsbioteknologi). 

 

Föredragande:  

Sarah Hedenskog 

 

SLU ID: SLU 

2020.2.5.1-3360 

§ 115  Ansvar för ämnesområdet genetik vid institutionen för 
växtbiologi  

Handlingar 

- Begäran från prefekten 

 

Föredragande:  

Sarah Hedenskog 
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- CV och publikationslista för Adrien Sicard 

Ärendet i korthet 

Ämnesområdet genetik vid institutionen för växtbiologi har 

sedan 2018 saknat ämnesföreträdare. Under våren 2020 

anställdes Adrien Sicard som ny universitetslektor i ämnet och 

utgör tillsammans med universitetslektor German Martinez Arias 

de mest seniora i ämnets forskargrupp. Adrien Sicard bedöms 

vara den mest lämpade för ämnesansvaret. 

Beslut 

att utse universitetslektor Adrien Sicard från och med 22 oktober 

2020 som ansvarig för ämnesområdet genetik tillsvidare dock 

längst till och med 30 juni 2022 i enlighet med förslaget från 

prefekten vid institutionen för växtbiologi. 

Folke Sitbon deltog inte i nämndens behandling och beslut i 

detta ärende på grund av jäv. 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.1-3859 

§ 116  Utseende av sakkunniga: Professor i 
landsbygdsutveckling 

Handlingar 

- Motivering från institutionen för stad och land 

- CV inkl. publikationslista – Tor A Benjaminsen  

- CV inkl. publikationslista – Louise Fortmann 

- CV inkl. publikationslista – Timothy Forsyth 

- Annons 

- Sökandeförteckning 

 Ärendet i korthet 

Förslag till sakkunniga för anställningen som professor i 

landsbygdsutveckling med inriktning mot det Globala Syd vid 

institutionen för stad och land har inkommit från institutionen. 

De föreslagna har preliminärt tackat ja till uppdraget och angivit 

att det inte föreligger något jävsförhållande mellan dem och de 

sökande. 

Beslut 

att som sakkunniga för bedömning av de sökande till anställning 

som professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det 

Globala Syd utse 

• Professor Tor A Benjaminsen, University of Life 

Sciences, Norge 

• Professor Louise Fortmann, University of California, USA 

 

Föredragande:  

Eva Enström 

 

SLU ID: SLU ua  

2020.2.5.1-1376 
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• Professor Timothy Forsyth, London School of Economics 

and Political Science, England. 

 

att som pedagogiskt sakkunnig från av fakultetsnämnden 

beslutad lista för bedömning av de sökande till anställning som 

professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det Globala 

Syd utse 

 

• Maria Weurlander, adjunkt, KTH, samt 

 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

§ 117  Utseende av sakkunniga: Universitetslektor i 
livsmedelsvetenskap  

Handlingar 

- Motivering från institutionen för molekylära vetenskaper 

- CV inkl. publikationslista – Kati Katina 

- CV inkl. publikationslista – Björn Bergenståhl 

- Annons 

- Sökandeförteckning 

Ärendet i korthet 

Förslag till sakkunniga för anställningen som universitetslektor i 

livsmedelsvetenskap vid institutionen för molekylära 

vetenskaper har inkommit från institutionen. De föreslagna har 

preliminärt tackat ja till uppdraget och angivit att det inte 

föreligger något jävsförhållande mellan dem och de sökande.  

Beslut 

att som sakkunniga för bedömning av de sökande till anställning 

som universitetslektor i livsmedelsvetenskap utse 

• Professor Kati Katina, University of Helsinki, Finland 

• Professor Björn Bergenståhl, Lunds universitet 

att som pedagogiskt sakkunnig från av FN beslutad lista för 

bedömning av de sökande till anställning som universitetslektor i 

livsmedelsvetenskap utse 

• Maja Elmgren, universitetslektor vid institutionen för 

kemi, Uppsala Universitet, samt 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

Föredragande:  

Eva Enström 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.2.5.1-1661 
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§ 118  Utnämning av docenter  

Handlingar 

- Protokoll från docentnämndens sammanträde 2020-10-15 

- Utlåtanden från sakkunnig, ämnesrepresentant och 

pedagogrepresentant för respektive sökande. 

Ärendet i korthet 

Baserat på granskning inom nämnden, granskning och yttranden 

från sakkunniga samt efter föreläsningar med yttranden från 

ämnes- och pedagogrepresentanter föreslår docentnämnden att 

Foon Yin Lai, Barbara Locke Grandér, Anna Berlin, Maria 

Westerholm, Alistair Auffret, Johnny De Jong och Anders 

Hafrén utnämnas till docenter. 

Beslut 

att utnämna följande personer till docenter vid fakulteten för 

naturresurser och jordbruksvetenskap: 

- Foon Yin Lai i ämnet miljöanalys inr. miljökemi 

- Barbara Locke Grandér i ämnet biologi inr. ekologi 

- Anna Berlin i ämnet biologi inr. växtpatologi 

- Maria Westerholm i ämnet biologi inr. mikrobiologi 

- Alistair Auffret i ämnet biologi inr. ekologi 

- Johnny De Jong i ämnet biologi inr. naturvårdsbiologi 

- Anders Hafrén i ämnet biologi, samt 

 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

Följande personer deltog inte i nämndens behandling och beslut 

i förhållande till anmält jäv: Folke Sitbon avseende Anders 

Hafrén, Helena Hansson avseende Barbara Locke Grandér, 

Willem Goedkoop avseende Foon Yin Lai och Pär Forslund 

avseende Alistair Auffret. 

 

Föredragande:  

Eva Enström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLU ID: SLU ua  

 

2020.2.5.1-1119 

2020.2.5.1-3684 

2020.2.5.1-1117 

2020.2.5.1-1123 

2020.2.5.1-1125 

2020.2.5.1-1126 

2020.2.5.1-1127 

§ 119  NJ-fakultetens strategi  

Handlingar 

- Utkast Strategi för fakulteten för naturresurser och 

jordbruksvetenskap 2021–2025 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 
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Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden diskuterade utkast till strategin och föreslog 

ett antal ändringar. Fakultetens strategi beslutas på december-

sammanträdet.  

§ 120  Information från studentkårerna  

Handlingar 

- Underlag från ULS, LMK och doktorandrådet 

Nämnden diskuterade den upplevda, ökade stressen hos 

doktorander. En uppföljning av en enkät ska göras under hösten. 

 

Föredragande:  

Saga Svalelid 

Jenny Hermansson 

 

§ 121  Övriga frågor  

August T Larsson – årligt beslut  

Gulaim redogjorde för beredning av ansökningar till 

gästforskarprogrammet och tog upp frågan om hur man kan 

hantera underskottet av kvinnliga sökanden. Kommittén för 

gästforskarprogrammet kan inkomma med konkreta förslag till 

eventuella förändringar till fakultetsnämnden.  

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 122  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 9 december 2020. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd  

§ 123  Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackade för dagens arbete och avslutade mötet. 

Beslut 

att avsluta sammanträdet. 

 

 

Föredragande:  

Torleif Härd  
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Vid protokollet:  

Marie Forsberg 

Sekreterare 

Justeras: 

Torleif Härd Gulaim Seisenbaeva 

Ordförande Justeringsperson  

  

 

 


