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Närvarande ledamöter   
Namn Funktion Närvaro 
Ola Lindroos Ordförande §§ 114-135 
Sanna Gudmundsson Ledamot, student §§ 114-135 
Mats Gyllin Ledamot, LTV representant §§ 114-135 
Göran Hallsby Ledamot, lärare §§ 114-135 
Emma Holmström Ledamot, lärare §§ 114-126 
Per Schönning Ledamot, student §§ 114-128, 
  130-135 
Jörgen Sjögren Ledamot, lärare §§ 114-135 
Simon Vesterlund Ledamot, student §§ 114-128, 
  130-135 

 

Närvarande suppleant   
Namn Funktion Närvaro 
Dianne Staal Wästerlund Suppleant, lärare §§ 114-135, 
  tjänstgörande 
  §§ 127-135 
Lars Norman Suppleant, lärare §§ 114-135 

 

Övriga närvarande   

Namn Funktion Närvaro 
John Ball PSR §§ 114-135 

Börje Börjesson PSR §§ 114-135 

Gunnel Eriksson Handläggare Sekreterare 

Per-Ola Hedwall PSR §§ 114-135 

Karin Hjelm PSR §§ 114-135 

Peter Högberg Professor §§ 114-135 

Anders Jäderlund Utbildningsledare §§ 114-135 

Sandra Jämtgård PSR §§ 114-135 

Anders Lindhagen Ortsamordnare §§ 114-135 

Johan Svensson PSR §§ 114-135 

Louise Tetting Handläggare §§ 124-135 
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§ 114/20  Sammanträdets öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna. Presentationsrunda 
genomförs med anledning av att Per Schönning deltar som 
studentledamot istället för Karin Nutti Pilflykt. 

Beslut 

att öppna mötet. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

§ 115/20  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att Sanna Gudmundsson justerar protokollet tillsammans med 
ordföranden och att datum för justering fastställs till den 27 
oktober. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

§ 116/20  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag med 
tillägg av en informationspunkt (§133 b). 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

§ 117/20  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

Protokoll PN-S 2020-09-15 

Beslut 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

§ 118/20  Sammansträdesplanering 2021 - revidering 

Ärendet i korthet 

Programnämnden har sedan tidigare fastställt 
sammanträdesdatum för 2021. Ett tillägg av ett möte i januari 
föreslås för att säkra upp att erforderliga beslut om 
huvudområden m.m. kan tas inför Utbildningsnämndens möte i 
februari. Marsmötet föreslås att flyttas fram för att inte ligga 
för tätt inpå februarimötet. Därtill föreslås att möten genomförs 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.3.1.1-265 
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via Zoom, med två undantag, bland annat mot bakgrund av den 
pågående pandemin.  

Beslut 

att hålla ett extra möte 27 januari, halvdag eftermiddag, 

att flytta mötet i mars till 24 mars (från 17 mars), samt 

att möten hålls via Zoom förutom aprilmötet (internat) 
respektive novembermötet. Plats meddelas senare. 

Forts. § 118/20 
 

§ 119/20  Nybörjarenkät ht 2020  

Handlingar 

Presentation 

Ärendet i korthet 

PSR för Jägmästarprogrammet, Skogsmästarprogrammet, 
Euroforester, Management of Fish and Wildlife Management, 
Forest Ecology and Sustainable Management respektive för 
Skogsbruk med många mål summerar kort utfallet av 
nybörjarenkäten. Det är nu andra året som enkäten genomförs i 
central regi, dvs. jämförelse över flera år är ännu inte möjlig.  

Av svaren framgår bl.a. att SLU:s webb är en viktig 
informationskanal. Programsidor, kurssidor och enkät-
utformning (struktur, frågebatteri m.m.) samt fördelning av 
ansvar inom SLU diskuteras och att det finns behov av 
förbättringar. Ola Lindroos informerar om att den s.k. plugga-
kampanjen går över till kommunikationsavdelningen, som 
ansvarar för andra plugga-kampanjer. 

Beslut 

att notera informationen.  

 

Föredragande:  

John Ball 
Börje Börjesson 
Karin Hjelm 
Sandra Jämtgård 
Johan Svensson 

§ 120/20  Omstartsenkät Jägmästarprogrammet ht 2020  

Handlingar 

Presentation 

Ärendet i korthet 

PSR redovisar utfall av omstartsenkäten för JMP år 2-5. 
Omstartsenkäten genomfördes första gången ht-19 som 

 

Föredragande:  

Per-Ola Hedwall 
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instrument för uppföljning och som signal att det är viktigt att 
inte enbart följa upp nybörjarna. 

Några av reflektionerna är att svarsfrekvensen minskat något 
jämfört med ht-19, särskild vad gäller studenter från år 2 och 3. 
Totalt 82 studenter har lämnat in svar. Fortfarande önskas mer 
variation i undervisning/examination liksom mer återkoppling 
från lärare i samband med övningar och redovisningar. 
Studieklimatet mellan studenter verkar i huvudsak vara bra och 
studieklimatet mellan studenter och lärare har förbättrats. 
Svaren på tilläggsfrågorna om övergången till distansbaserad 
undervisning p.g.a. pandemin tyder på negativ påverkan på 
studiemiljön och viss marginell försämring av undervisningens 
kvalitet men att de egna studieresultaten inte hade påverkats. 

Beslut 

att notera informationen. 

Forts. § 120/20 

 

§ 121/20  Uppföljning av jägmästarprogrammet – 
delavstämningsrapport  

Handlingar 

Ordförandebeslut 22/20 med fastställd delavstämningsrapport 

Ärendet i korthet 

Inom ramen för 2018 års systematiska kvalitetssäkringsarbete 
bedömdes jägmästarprogrammets tre första år brista i kvalitet. 
Programnämnden anmodades att, i samarbete med och med 
stöd av fakulteten och berörda institutioner, vidta omfattande 
åtgärder för att komma till rätta med de identifierade bristerna. 

I november 2019 genomfördes en särskild avstämningsdialog 
då programnämnden redovisade vidtagna åtgärder. Utifrån den 
skriftliga redogörelsen och den förda diskussionen gjorde 
prorektor/Utbildningsnämndens (UN) ordförande bedömningen 
att inte tillräckligt omfattande åtgärder hade vidtagits och att 
processen måste påskyndas. UN beslutade efter sin uppföljning 
av Jägmästarprogrammet (2019-12-12, § 67/19) att avsätta 
medel för uppdrag som processledare, vars uppdrag är att 
kvalitetssäkra utbildningen och genomföra åtgärder för att 
stärka kvaliteten i olika avseenden som UN preciserat samt att 
följa upp utvecklingsarbetet i april 2020 i enlighet med SLU:s 
ordinarie rutiner och därefter i särskild ordning av UN:s 
ordförande.  

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.3.1.1-371 
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Någon delavstämning var inte möjlig i april, vilket 
konstaterades vid UN:s möte 14-15 maj (§ 34/20). Inför UN:s 
sammanträde den 8 oktober skulle delavstämningsrapport 
inlämnas. Rapporten som härmed anmäls till PN har upprättats 
av programstudierektor Ola Carlén i samråd med processledare 
Per-Ola Hedwall och Johan Svensson samt utbildningsledare 
Anders Jäderlund och har fastställts genom ordförandebeslut 
(22/20, se även § 132). 

Beslut 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Forts. § 121/20 

 

§ 122/20  Återrapportering på uppdrag till utbildningsledare, 
angående behov av kurs inom vetenskapsteori och  
-filosofi samt lärarfortbildningsinsatser avseende 
jämställdhet, likabehandling och diskriminering 

Handlingar 

Presentation med förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden (UN) behandlade ärenden rörande 
kvalitetssäkring och kvalitetsarbete vid sitt sammanträde 2019-
12-12, § 67/19. UN beslutade bland annat att initiera en 
utredning av behov av SLU-gemensam metodkurs inom 
vetenskapsteori och -filosofi samt att införa extra fortbildnings-
åtgärder riktat till lärare i frågor rörande jämställdhet, 
likabehandling och diskriminering. Dessutom uppdrogs 
Programnämnderna att säkerställa att PSR återkommande och 
på ett systematiskt sätt informerar studenter om rutiner för 
anmälan av diskriminering och trakasserier. 

Med anledning av UNs beslut gav programnämnden vid mötet 
i januari (§ 5/20) uppdrag till programstudierektorer (PSR) att 
redogöra för rutiner och utvecklingsåtgärder för systematisk 
information till studenter rörande anmälan av diskriminering 
och trakasserier. PSR återrapporterade till programnämnden 
2020-09-15 (§ 102/20).  

Programnämnden (§ 5/20) uppdrog samtidigt utbildningsledare 
att a) kartlägga behovet av ny kurs i vetenskapsteori- och 
filosofi inom det nya kommande program- och kursutbudet, 
och vid funnet behov lämna förslag på fristående kurs, och b) 
att redogöra för fortbildningsinsatser och utvecklingsåtgärder 

 

Föredragande:  

Anders Jäderlund 
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för lärarfortbildnings-insatser främst avseende jämställdhet, 
likabehandling och diskriminering. 

Utbildningsledare Anders Jäderlund återrapporterar avseende 
behovet av ny kurs om den kurs i vetenskapsteori och metod 
som har tagits fram för Skogsvetarprogrammet, och som är 
tänkt att också kunna bli del av programmet Hållbar utveckling 
skog, samt om den utredning som pågår på UN:s uppdrag att se 
över behov av SLU-gemensam kurs/kursmodul i vetenskaps-
teori och -filosofi. Med anledning av detta anses det inte finnas 
behov av ytterligare kursutveckling. 

Jäderlund redovisar att de nuvarande lärarfortbildnings-
insatserna inom fakulteten omfattar regelbundet en lika 
villkorskurs om 1,5 hp som ges regelbundet. Den kommer ges 
på svenska ht 2020 och på engelska under vt 2021. Avseende 
utvecklingsåtgärder så har arbetet fördröjts med anledning av 
arbetet med utveckling av nya utbildningsprogram och den 
pågående pandemin. 

Beslut 

att uppdraget avseende behovet av kurs i vetenskapsteori och 
-filosofi är återrapporterat, 

att uppdraget avseende nuvarande lärarfortbildningsinsatser är 
återrapporterat, samt 

att utbildningsledare senast till programnämndens möte i april 
2021 ska återkomma med förslag till utvecklingsåtgärder för 
lärarfortbildningsinsatser inom fakulteten för skogsvetenskap 
främst avseende jämställdhet, likabehandling och 
diskriminering. 

Forts. § 122/20 

§ 123/20  Kursplan för kursen Hållbar marknadsföring i 
biobaserad sektor  

Handlingar 

Ärendebeskrivning med förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Vicedekan Ola Lindroos med ansvar för skoglig utbildning 
(PN-S) blev i augusti 2020 kontaktad av Maria Orvehed, 
avdelningschef vid Utbildningsavdelningen, angående fråga 
om undantag från förkunskapskrav för tillträde till kursen 
SG0221 Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor 
(Sustainable Marketing in the Biobased Sector), 15 hp 

 

Föredragande: 

PSR 

Gunnel Eriksson  
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höstterminen 2020 med hänvisning till kursen FÖ0440, dvs. 
med hänvisning till att kursplanerna för de båda kurserna har 
stora likheter men olika förkunskapskrav. Efter utredning 
konstateras att båda kurserna erbjuds som fristående kurs, den 
ena med programkoppling till Jägmästarprogrammet och den 
andra med koppling till masterprogrammet Sustainable Food 
Systems. Kursplanerna är fastställda av olika programnämnder, 
PN-S respektive PN-NJ. 

En kursplan innehåller föreskrifter i den mening som avses i 8 
kap. regeringsformen. Kursplanens regler är alltså av samma 
karaktär som lagar beslutade av riksdagen och förordningar 
beslutade av regeringen. Det betyder att de är bindande och 
gäller generellt. Reglerna måste följas av både lärosätenas 
personal och studenterna. Att motivera undantag från 
behörighetskrav till SG0221 enbart på grund av att 
förkunskapskraven till FÖ0440 är lägre är att underkänna 
kursplanen för SG0221 och PN-S beslut. 

En eventuell ändring av kursplanen kan, enligt SLU:s process 
för kursplaner och kurstillfällen träda i kraft först till 
kommande läsår, dvs. 2021/2022. Ändring av förkunskapskrav 
är enligt SLU:s anvisningar för kursplaner en sådan uppgift 
som medför att ny kursplan (med ny kurskod) upprättas. 

Mot bakgrund av ovanstående framstod den mest konstruktiva 
lösningen vara att institutionen, om man ser skäl att föreslå 
ändring av kursplanen för SG0221, bör lyfta frågan till 
programnämnden. Eftersom kursen ligger inom jägmästar-
programmet behöver programstudierektors (PSR) synpunkter 
beaktas i beredningen.  

Frågan om eventuellt undantag är avhängig vilket 
ställningstagande som görs avseende kursplanen. 

Institutionen har via kursledare, tillika examinator, inkommit 
med förslag om ändrad kursplan för SG0221. Förslaget innebär 
att sänka förkunskapskraven till samma som för kursen 
FÖ0440 samt ytterligare några mindre ändringar under mål och 
innehåll. Programstudierektorernas bedömning är att en 
sänkning av förkunskapskraven inverkar negativt på kursens 
och därmed programmets kvalitet. 

Enligt rektors delegation åligger det PSR att utveckla 
programmets akademiska progression och kvalitet, vilket bland 
annat görs genom att rekommendera vilka kurser som skall 
programkopplas. Kursers genomförande är institutioners 
ansvar, som via kursledare och examinator ansvarar för 

Forts. § 123/20 
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utbildning av hög kvalitet inom ämnet/huvudområdet genom 
tilldelad examinationsrätt. Befintliga kurser kan ofta behöva 
utvecklas, och om ändringarna innebär kursplanerändringar 
förslår institutionerna dessa till PN. PSR bedömer om 
ändringarna främjar programmet. PN baserar beslut kring 
ändringen på huruvida föreslagna ändringar ligger i linje med 
syftet med kursen.  

Nämnden konstaterar att man inte är beredd att fatta beslut på 
nuvarande underlag. Ärendet behöver belysas ytterligare, bland 
annat med avseende på a) kursens progression och roll i 
jägmästarprogrammet i relation till SG0249 (kurs på grundnivå 
inom jägmästarprogrammets tredje år) och b) kursens roll i det 
planerade masterprogrammet Forest Industrial Economics, 
med avseende på programmets förkunskapskrav och därmed 
progressionen för de studenter som programmet vänder sig till. 

Beslut 

att återremittera ärendet för fortsatt beredning, 

att uppdra åt PSR att i dialog med kursansvarig institution 
utreda om man kan enas och återkomma med ett förslag att 
ställa till programnämnden inför beslut i november 2020. 

Forts. § 123/20 

 

 

 

 

§ 124/20  Budgetprognos 2020 

Handlingar 

Presentation 

Ärendet i korthet 

Anders Jäderlund redogör för prognos för 2020 som tyder på 
ett utfall om 609 HST, vilket är en ökning med 49 jämfört med 
uppdraget om 560 HST. Han visar också prognos för 
ekonomiskt utfall vilken tyder på visst överskott. 

Beslut 

att notera informationen. 

 

Föredragande:  

Anders Jäderlund 

§ 125/20  Strategiska medel för kalenderåret 2020 

Handlingar 

Presentation 
Ärendebeskrivning med förslag till beslut 

 

Föredragande:  

Anders Jäderlund 
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Ärendet i korthet 

Med anledning av pågående Coronapandemi har all under-
visning fått vidta extraordinära åtgärder. Programnämnden 
beslutade vid sitt möte den 16 juni 2020 (§ 77/20) att medel för 
strategiska satsningar 2020 ska betalas ut till kurser som 
ersättning för extraordinära kostnader och att uppdra till 
utbildningsledare att upprätta förslag till fördelning. 

För verksamhetsåret 2020 har PN-S avsatt 300 000 kronor för 
strategiska satsningar (PN-S 2019-10-23, § 109/19). PN-S har 
därtill avsatt 100 000 kronor för att ersätta resor för lärare som 
undervisar på annan ort. Oförbrukade medel för strategiska 
projekt och stimulansmedel för lärarresor uppgår tillsammans 
till 264 000 kronor som föreslås utbetalas till institutionerna 
som extra tilldelning för att ersätta delar av de fördyringar som 
orsakats av Coronapandemin. 

Alla institutioner har haft mer eller mindre extra kostnader pga. 
pandemin och det är svårt och tidskrävande att sammanställa 
och värdera per kurs och institution. Därför föreslås att 
resurserna fördelas proportionellt utifrån den studentvolym 
som institutionerna har haft för läsåret 19/20. För att undvika 
utbetalning av alltför små belopp föreslås dock att endast 
utbetalningar över 5000 kr görs, vilket innebär att institutioner 
med mindre än 2 procent av den totala studentvolymen inte får 
ta del av denna medelsfördelning . 

Beslut 

att, utöver resterande medel för strategiska projekt, även 
använda resterande medel för lärarresor att fördela till 
institutionerna som kompensation för ökade kostnader i 
samband med Coronapandemin, 

att fördela resterande medel proportionellt utifrån 
institutionernas studentvolym för läsåret 19/20, 

att fastställa totalbeloppet att fördela till 264 000 kronor, samt 

att sätta en nedre gräns för utbetalning på 5000 kronor. 

Forts. § 125/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 126/20  Budget grundutbildning 2021 - prognos, 
anslagsfördelning och avsättningar 

Handlingar 

Presentation 
Ärendebeskrivning med förslag till beslut 

 

Föredragande:  

Anders Jäderlund 
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Ärendet i korthet 

Anders Jäderlund redogör för prognos, HST-uppdrag för 2021, 
vilket är en ökning med 93 HST (653 år 2021 jämfört med 560 
år 2020) samt förslag till avsättningar och fördelning av 
kostnader per programgrupp. Avsättningarnas andel av 
bruttoanslaget ökar något (från 14 % 2020 till 15 % 2021). 

Utförligare underlag efterfrågas vad gäller avsättningar och 
principer för fördelning av kostnader. 

Beslut 

att tillstyrka föreslagen fördelning av uppdrag och anslag till 
PN-S för budgetåret 2021 med takbelopp för respektive 
programgrupp samt programnämndens gemensamma 
avsättningar enligt förslag, bilaga 1 till protokollet,  

att uppdra till ordföranden för PN-S att vid behov vidta 
nödvändiga justeringar av budgeten för GU inför 
fakultetsnämndens beslut om fakultetens budget för 2021, samt 

att uppdra till utbildningsledare att till marsmötet 2021 ta fram 
underlag och förslag till principer för fördelning av kostnader 
avseende övningslab för avstämning inför beredning av budget 
2022. 

Forts. § 126/20 

 

 

 

 

 

§ 127/20  Ersättning för delade och köpta kurser – utökad 
användning av ersättningskategorier 

Handlingar 

Ärendebeskrivning med förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Vid mötet den 15 september 2020 beslutade programnämnden 
att för kalenderåret 2021 placera majoriteten av kurserna i 
kategori 3. Endast kurser med resor obligatoriska för examen 
har placerats i kategori 7 och självständiga arbeten i kategori X 
(§95-96/20). Besluten innebär att nämnden inte differentierar 
ersättningen till kurs.  

Ersättning för köpta kurser och kurser som delas med andra 
fakulteter har generellt hanterats genom att ansvarig 
programnämnd beslutar ersättningskategori och övriga 
programnämnder anger samma kategori. Syftet med detta är att 
kostnaden per student ska vara ungefär lika för samtliga 
studenter oberoende från vilket program de kommer. 

 

Föredragande:  

Anders Jäderlund 

 

SLU ID: 
SLU.sfak.3.1.1-348 
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PN-S har under flera år haft en mycket liten andel köpta eller 
delade kurser varför frågan om ersättning och kurskategori för 
dessa kurser varit lågt prioriterad. Under senaste åren har 
antalet kurser ökat och förväntas bli ännu fler i och med de nya 
programmen som startar från ht2021.  

En stor andel av de kurser PN-S delar med andra fakulteter har 
en lägre ersättningskategori än 3 vilket innebär att PN-S betalar 
ett högre pris per student än vad ansvarigt PN betalar för sina 
studenter. Därför föreslås att PN-S för kalenderåret 2021 
klassar kurser som köps av eller delas med andra fakulteter i 
den kategori ansvarig programnämnd anger. 

Beslut 

att för kurser delade med eller köpta av andra programnämnder 
använda samma ersättningskategori som ansvarig 
programnämnd beslutat, vilket innebär att även 
ersättningskategori 1 och 2 kan användas för sådana kurser, 
samt 

att kategori 1 ersätts med 15 000 kr per HST och kategori 2 
med 30 000 kr per HST för kalenderåret 2021. 

Forts. § 127/20 

§ 128/20  Revidering av ämnet och huvudområdet 
Skogsvetenskap – delrapportering 

Handlingar 

Presentation 
Diskussionsunderlag inklusive utkast till rapport 

Ärendet i korthet 

Vicedekan Ola Lindroos med ansvar för skoglig utbildning 
(PN-S) beslutade den 28 februari 2020 att ge de tre 
professorerna Peter Högberg, Ljusk Ola Eriksson och Jens 
Peter Skovsgaard i uppdrag att revidera och lämna förslag på 
ny ämnesbeskrivning för skogsvetenskap samt att definiera och 
beskriva ingående delområden (beslut 01/20, 
SLU.sfak.2020.1.1.1-100). Gruppen har ännu inte något förslag 
till formulering av ämnesbeskrivning men har inför mötet delat 
ett utkast till rapport som underlag för diskussion. 

Peter Högberg redogör för motiv för skogsvetenskap som 
vetenskapsområde, dagens ämnesbeskrivningar för 
skogsvetenskap och skogshushållning, hur skogsvetenskap 
förhåller sig till andra ämnen/områden och ger utblickar mot 

 

Föredragande:  

Peter Högberg 
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omvärlden och framtiden. Han delar också tankar om möjliga 
vägval.  

Ola Lindroos kommenterar de inspirationsförslag som han tagit 
fram tillsammans med utbildningsledare Anders Jäderlund som 
exempel på hur en smalare respektive en bredare variant av 
ämnesbeskrivning skulle kunna se ut.  

Diskussion om skogsvetenskap i relation till mer traditionella 
ämnen men också till SLU:s andra s.k. breddhuvudområden 
som t.ex. lantbruksvetenskap, om progression och bredd kontra 
djup, behovet av samsyn m.m. Förslag lyfts fram om att göra 
SWOT-analyser på de olika förslagen, dvs. smalare eller 
bredare ämnesbeskrivningar. Likaså lyfts behov av avstämning 
och att komma vidare inte bara med huvudområden utan även 
med delområden. 

Peter Högberg konstaterar att leveransen kommer att vara 
tämligen konkreta förslag för programnämnden att ta ställning 
till och att man kommer att ta fasta på förslaget om SWOT-
analys. 

För att ge mer utrymme för diskussion och bidrag till 
framtagandet av slutliga förslag föreslår Ola Lindroos en 
workshop för programnämnden m.fl. berörda. 

Beslut 

att notera informationen och uppdra åt sekreterare att skicka ut 
förslag på möjliga tider för en workshop. 

Forts. § 128/20 

 

§ 129/20  Krav för jägmästarexamen - statusrapport 

Ärendet i korthet 

Ola Lindroos konstaterar att arbetet kommit en bit på väg vad 
gäller sammanställning av möjliga studievägar från 
kandidatprogrammen till masterprogrammen och summeringar 
av omfattning i olika ämnen/huvudområden i relation till 
preliminära kursklassningar. Samtidigt har arbetet med 
översynen av huvudområdet skogsvetenskap haft betydelse för 
möjligheten att komma vidare. Utbildningsnämnden förväntar 
sig ett förslag inför sitt möte i december.  

Programnämnden behöver diskutera modellen för krav och hur 
kraven ska preciseras och därför föreslås att även 
examenskraven diskuteras på planerad workshop (se § 128). 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 
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Beslut 

att notera informationen. 

Forts. § 129/20 

§ 130/20  Strategi för fakulteten för skogsvetenskap – nuläge 
och planering HT 2020 

Handlingar 

Ärendebeskrivning med förslag till beslut  

Ärendet i korthet 

Fakulteten för skogsvetenskap har under det senaste året 
arbetat aktivt med fakultetens strategi för 2021-2025. 
Fakultetsnämnden (FN) utgör styrgrupp för strategiarbetet och 
är den instans som beslutar om den nya strategin. FN har utsett 
en arbetsgrupp för strategiarbetet, bestående av dekaner och 
vicedekaner (dekangruppen). Dekan, prodekan och vicedekaner 
återkopplar arbetet i motsvarande nämnd, råd eller kommitté. 
Arbetet diskuterats kontinuerligt med fakultetsnämnd (FN-S) 
och prefektråd (PR). Fakultetsnämnden planerar att fastställa 
strategin i december 2020. Inför mötet har programnämnden 
fått ta del av ett utkast till strategi och ges nu möjlighet att 
lämna synpunkter. Synpunkt som lämnas under mötet är att 
kanske lyfta fram samverkan och att vi finns på så många orter, 
i linje med fokusområde 3. 

Beslut 

att till vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och 
avancerad nivå, och tillika PN-S ordförande, lämna synpunkter 
på utkastet till fakultetens strategi enligt vid sammanträdet förd 
diskussion. 

 

Föredragande: 

Ola Lindroos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131/20  Beredningsgång för PSR-uppdrag fr.o.m. 2021 

Handlingar 

Vicedekan-beslut 10/20 

Ärendet i korthet 

Ola Lindroos informerar om uppdrag till samtliga PSR inom 
programnämndens ansvarsområde att revidera och lämna 
förslag på ny struktur för PSR-uppdrag (SLU.sfak.2020.1.1.1-
381). Förslaget ska inlämnas skriftligt till programnämndens 

 

Föredragande: 

Ola Lindroos 
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möte i december med muntlig delrapportering vid mötet i 
november. PSR Johan Svensson är sammankallande. 

Uppdraget innebär att nuvarande PSR tar fram förslag på 
struktur för PSR-uppdrag med start 2021 och att förslaget 
diskuteras och förankras med institutionsstudierektorer/ 
biträdande prefekter med ansvar för utbildning på grund- och 
avancerad nivå.  

Syftet är att om möjligt hitta en övergripande struktur som kan 
tillämpas för alla PSR samt principer och kriterier för PSR-
uppdragens storlek. Det viktiga är dock att få en bra och 
resurseffektiv PSR-struktur, även om det skulle innebära viss 
flexibilitet i upplägg mellan olika program eller grupper av 
program. 

Beslut 

att notera informationen. 

Forts. § 131/20 

 

§ 132/20  Anmälningar  

Handlingar 

Ordförandebeslut 21-22 2020 

Beslut 

att lägga besluten till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

 
 

§ 133/20  Informationer  

Handlingar 

Protokoll UN 2020-06-23 

Ärendet i korthet 

a) Ola Lindroos kommenterar UN:s protokoll från junimötet 
och konstaterar att UN sedan 2020-06-23 haft fler 
sammanträden, men att protokoll för dessa inte ännu finns 
tillgängliga. 
 

b) Ola Lindroos rapporterar från UN:s ordinarie samt 
extrainsatta möten i oktober. 
 

c) Anders Jäderlund informerar om att Utbildningsnämnden, 
som tidigare har beslutat om 250 000 kr till utveckling av 
en s.k. MOOC (Massive Open Online Course) har 
konstaterat att det finns tillgängliga medel om 418 000 kr 

 

Föredragande: 

Anders Jäderlund 
Ola Lindroos 
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för ytterligare MOOC-utveckling. UN-sekretariatet har 
uppmanats att inventera initiativ om MOOC och att 
informera berörda om tillgängliga medel. 

Beslut 

att notera informationen. 

Forts. § 133/20 

§ 134/20  Nästa sammanträde  
Programnämnden sammanträder nästa gång den 11 november. 
Mötet hålls via Zoom. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

§ 135/20  Sammanträdets avslutande  
Ordföranden tackar samtliga närvarande. 

Beslut 

att förklara sammanträdet avslutat. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 

Vid protokollet:  

Gunnel Eriksson 

Sekreterare 

Justeras: 

Ola Lindroos Sanna Gudmundsson 

Ordförande Justeringsperson  
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