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Tid och plats 

Onsdagen den 11 november via video. 

 

Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Schroeder, Håkan Ordförande, forskningsledare  

Lövrie, Karl Vice ordförande 

universitetslektor,   

Borg Nilsson, Izabelle Ordf. ASK, student  
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Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Chawade, Aakash  Universitetslektor  

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria Biträdande universitetslektor §§ 118-121 och 

123-134 

Ekelund Axelson, Lena Professor  

Grenville-Briggs Didymus, Laura  Professor  

Nybom, Jozefine Doktorandrådsledamot, 

forskarstuderande  

Svalelid, Saga Vice ordf. ULS, student  

 

Tjänstgörande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

Guzhva, Oleksiy  Forskare, 1:a suppleant  

 

Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Avdic, Denis  Fakultetshandläggare §§ 127-128 

Gustavsson Fredlund, Andreas Fakultetsekonom § 125 

Hermansson, Jenny  Ordf. LMK, student  

Kangro, Andrus  SACO  

Kilså, Kristine Utbildningsledare § 126 

Larsen, Anne ST §§ 118-126 

Ljung, Torleif  Sekreterare, 

fakultetshandläggare  

Neldestam Larsson, Anette  Kommunikatör  

Nikolic, Alexandra  Driftchef vid Odlingsenheten § 129 

Nothnagl, Margit Fakultetsdirektör  

Sarlöv-Herlin, Ingrid Prefekt LAPF § 124 (delar av) 

Sassner, Hanna Prefekt BT §§ 122 (delar av) -

123 (delar av) 

Österman, Tomas Forskningssekreterare § 129 

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Jansson, Märit Universitetslektor  

Lankinen, Åsa  VDFU, forskare   

Wisselgren, Maria  Universitetsadjunkt, 2:a 

suppleant 

 

 

§ 118  Sammanträdets öppnande  

Föredragande:  

Håkan Schroeder 
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Beslut 

att förklara sammanträdet öppnat. 

§ 119  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Saga Svalelid till justeringsperson för mötet. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 120  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 121  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 7 oktober 

Beslut 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 122  Utseende av sakkunniga: Befordran till 
universitetslektor i växtodlingssystem inom jord- och 
trädgårdbrukssystem  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Jørgen Eriksen 

- CV och publikationslista för Vicky Temperton 

- CV och publikationslista för Anke Hermann 

- CV och publikationslista för Jan Bengtsson 

Ärendet i korthet 

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson anställdes som biträdande 

universitetslektor i växtodlingssystem inom jord- och 

trädgårdbrukssystem den 1 februari 2017. Anställning som 

biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och upphör den 22 

mars 2021. Ansökan om befordran inkom den 22 september. 

 

Föredragande:  

Hanna Sassner 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.2.5.3-700 
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Beslut 

att utse professor Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet (DK), och 

professor Vicky Temperton, Leuphana University, (DE) till 

sakkunniga vid befordran till universitetslektor i 

växtodlingssystem inom jord- och trädgårdbrukssystem, samt 

 

att utse professor Anke Hermann, SLU, och professor Jan 

Bengtsson, SLU, till reserver. 

 

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson anmälde jäv och lämnade 

rummet när ärendet behandlades. 

 

Hanna Sassner lämnade rummet innan beslut fattades. 

§ 123  Utseende av sakkunniga: Befordran till 
universitetslektor i systemanalys med inriktning mot 
biologiska system  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Begäran från institutionen 

- CV och publikationslista för Otavio Cavalett 

- CV och publikationslista för Christel Cederberg 

- CV och publikationslista för Madelene Ostwald 

- CV och publikationslista för Frank Scholwin 

Ärendet i korthet 

Thomas Prade anställdes som biträdande universitetslektor i 

systemanalys med inriktning mot biologiska system den 1 maj 

2017. Anställning som biträdande universitetslektor är 

tidsbegränsad och upphör den 30 april 2021. Ansökan om 

befordran inkom den 30 oktober. 

Beslut 

att utse forskare Otavio Cavalett, NTNU (NO), och biträdande 

professor Christel Cederberg, Chalmers, till sakkunniga vid 

befordran till universitetslektor i systemanalys med inriktning 

mot biologiska system, samt 

 

att utse docent Madelene Ostwald, Chalmers, och Dr Frank 

Scholwin, University of Rostock (DE), till reserver. 

 

Hanna Sassner lämnade rummet innan beslut fattades. 

 

Föredragande:  

Hanna Sassner 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.2.5.3- 839 

§ 124  Utlysning av anställning: Universitetslektor i 
landskapsarkitektur med inriktning mot urban blågrön 
infrastruktur och anpassning till klimatförändringar  

 

Föredragande:  

Ingrid Sarlöv-Herlin 
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Handlingar 

- Beslutsförslag  

- Begäran från institutionen 

- Annons, svensk version  

- Annons, engelsk version 

Ärendet i korthet 

I enlighet med rekryteringsplanen (SLU-ID: SLU.ltv.2019.1.1.1-

1072) föreslår institutionen för landskapsarkitektur, planering 

och förvaltning att en anställning som universitetslektor i 

landskapsarkitektur med inriktning mot urban blågrön 

infrastruktur ska utlysas.  

 

Annonsen behandlades vid rekryteringskommitténs möte den 21 

oktober. 

Beslut 

att bifalla den föreslagna utlysningstexten, både svensk och 

engelsk version, med smärre språkliga justeringar, 

 

att anställningen utannonseras på SLU:s och 

Arbetsförmedlingens hemsidor, samt 

att utlysningstiden ska vara 2 månader. 

 

Ingrid Sarlöv-Herlin lämnade rummet innan beslut fattades. 

 

SLU ID: SLU. 

ua.2020.2.5.1-4190 

§ 125  Anslagsfördelningsprinciper 2021  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Styrande dokument: LTV-fakultetens principer för 

anslagsfördelning 2021 

Ärendet i korthet 

Anslagsfördelningen reglerar fördelningen av fakultetens 

statsanslag för verksamhetsgrenarna forskning, 

forskarutbildning, utbildning på grundläggande högskolenivå 

och fortlöpande miljöanalys samt för fakultetsgemensamma 

ändamål.  

Enligt fakultetens delegationsordning beslutar fakultetsnämnden 

om principerna för resursfördelning och uppdrag till institutioner 

och andra enheter. LTV-fakultetens dekan beslutar sedan, med 

utgångspunkt i principerna, om uppdrag och resursfördelning till 

institutioner och andra enheter. Anslagsfördelningen skall även 

vara en del i den jämställdhetsintegrering som åligger fakulteten. 

 

Föredragande:  

Andreas Gustavsson 

Fredlund 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-779 
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Förändringar i 2021 års anslagsfördelning från styrelsen till 

fakulteterna jämfört med 2020 är att: 

 Den SLU gemensamma satsningen på 

fakultetsgemensamma ämnesområden upphörde vid 

halvårsskiftet 2020. Denna ersätts med en gemensam 

satsning från fakulteterna där varje medverkande fakultet 

bidrar med 200 tkr per ämnesområde och år under en 

fortsatt period på 3 år. För 2021 är det de tre 

ämnesområden växtförädling, biobaserade material och 

bränslen, och växtskydd som är aktuella. 

 

 Medfinansieringen för Mistra biotech varade fram till 

mars 2020 och utgår därmed.  

 

 Medfinansieringen i Protecta utökas med 78tkr från 

458tkr till 536tkr enligt rektorsbeslut. 

 

 Medfinansiering i NordPlant sätts till 245 tkr 2021. 

 

 Fortsatt satsning på bioinformatiker heltid under en ny 3-

årsperiod med 250 tkr per år i tre år som medfinansiering 

från LTV-fakulteten. 

 

 Koordinatorfunktionen inom FOMA utökas till 342 tkr 

efter utökad tilldelning. 

Förändringar i 2021 års anslagsfördelning från LTV-fakultetens 

anslag:  

 SoU får en ökning av statsanslaget till 

samverkansstödjande verksamheter på 755 tkr från 10 

645tkr till 11 400tkr. Motiverat av ett behov av att 

säkerställa tillgång till kompetens i en situation där 

anslaget urholkats genom en längre period med enbart 

marginell pris- och lönekostnadsuppräkning. Funktioner 

som ska prioriteras är ämnesgruppssekreterare inom 

Partnerskap Alnarp och samverkansfunktion inom 

Movium knuten till hållbar samhällsomvandling.  

 

 Satsningen på särskilt ämnesstöd till ämnesområdet 

ekonomi och marknad förnyas inte i en ny period. 

Strategiskt stöd till ekonomiämnet prioriteras fortsatt i 

samband med rekrytering av professor enligt nedan.  

 

 Medel till Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens 

medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd och 

odling samt fältforskningens arbetsutskott minskas från 

200tkr till 100 tkr då ansvaret för ogräs upphör. 

 

 Medel avsätts till campusutveckling inklusive flytt av 

ekologiska fält och genetiska samlingar frukt och bär 

500 tkr. 

 



Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 11 november 

 

7/10 

 

 Lönstorp fältförsöksstation läggs till fakultetens 

prioriterade infrastruktur. Sker en succesiv tilldelning 

med 425 tkr 2021 och 846 tkr 2022. Vid tillkomsten av 

det nationella infrastrukturprojektet SITES upphörde 

stödet till Lönstorp som fakultetsinfrastruktur. I 

fortsättning separeras medfinansiering till SITES och 

finansiering av fakultetens infrastruktur. 

 

 Digitalisering med fokus på investering i utrustning till 

digitalt labb för utbildning och forskning. Under 2021 

utreds behov och avskrivning för nya investeringar 

inleds. Det sätts av 500 tkr i anslagsfördelningen 2021. 

Långsiktig satsning som kommer att kräva avsättning för 

avskrivningar kommande år.  

 

 En utökning av dekanens strategiska medel till 300 tkr. 

 

 Gästprofessur Bill Hanson 250 tkr per år i tre år i 

samfinansiering med NJ-fakulteten och Inst för 

växtskyddsbiologi. Ansökan även inlämnad till Kungens 

gästprofessur i miljövetenskap. 

 

 Stöd till kompetensförsörjning. Tidigareläggande av 

rekrytering av professor inom ämnesområdet 

Företagsledning i samband med pensionsavgång. 100 % 

av heltid från kvartal 4 2021 t o m 2022. I 

anslagsfördelningen sätts det av 375tkr 2021 och 1 500 

tkr 2022. 

 

 Stöd till kompetensförsörjning. Tidigarelägga 

rekrytering av biträdande universitetslektor alternativt 

universitetslektor i samband med pensionsavgång inom 

integrerat växtskydd med professionsutbildnings- och 

sektorssamverkansprofil. 250 tkr 2021 500 tkr 2022. 

 

 Stöd till kompetensförsörjning genom finansiering av 

befintliga medarbetare samt rekrytering av nya 

medarbetare som kan vara nyckelpersoner inom 

strategiskt viktiga utvecklingsområden 300 tkr per 

person och år inom den tidsperiod som satsningen löper. 

Finansieras inom en total ram på 7000 tkr som är 

gemensam med tematiska utvecklingsprojekt. Utvecklas 

i dialog med institutionsledningarna och presenteras i 

handlingsplanen som fastställs av fakultetsnämnden. 

 

 Stöd till tematiska utvecklings- och forskningsprojekt 

samt ”Best practice” projekt. Tematiska utvecklings- och 

forskningsprojekt som bland annat kan adressera 

samhällsutmaningar och öppna nya möjligheter genom 

samarbeten. Best practice projekt kan stödja 

grundutbildningens pedagogiska utveckling och 

kunskapsförsörjning, speciellt inom ämnesområden med 

låg studentvolym, samt bidra till rollen som 

expertmyndighet. Finansieras inom en total ram på 7000 
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tkr som är gemensam med stöd till 

kompetensförsörjning. Stödet delas ut efter ett 

utlysningsförfarande. Tilldelning till ”Best practice” 

projekt beslutas av dekan medan stöd till tematiska 

utvecklings- och forskningsprojekt presenteras för 

fakultetsnämnden för beslut. 

 

 Stödet till en professor i integrerat växtskydd går från 

och med 2021 via fakulteten men finansieras i likhet 

med tidigare av rektorsmedel. 

 

 Anslaget till fundraising om 200 tkr upphör. 

Beslut 

att anslagsfördelningsprinciperna i bilagan skall gälla för 2021 

års anslagsfördelning vid fakulteten. 

§ 126  Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om 
examinationsrätt för utbildning på grundläggande nivå 
och avancerad nivå  

Handlingar 

- Beslutsförslag 

- Styrande dokument: Examinationsrätt för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid LTV-fakulteten 

- Förteckning över tillsvidareanställda professorer vid 

institutioner tillhörande LTV-fakulteten 

- Tillämpningsföreskrifter för klassning av kurs i huvudområdet 

hållbar utveckling 

- Ämnesbeskrivning för Hållbar utveckling 

Ärendet i korthet 

Diskuterades förslag till beslut om examinationsrätt för 

utbildning på grundläggande nivå och avancerad nivå. 

 

Föredragande:  

Kristine Kilså 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-871 

§ 127  Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om 
strategi för LTV-fakulteten  

Handlingar 

- Utkast till strategi för LTV-fakulteten 

Ärendet i korthet 

I grupper diskuterades utkastet till strategi för LTV-fakulteten.  

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder och 

Denis Avdic  

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-777 
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§ 128  Lägesrapport angående slutrapportering av 
handlingsplanen  

Ärendet i korthet 

Dennis Avdic redogjorde för ärendet gällande handlingsplanen 

för LTV-fakultetens strategi 2017-2020 och presenterade förslag 

på hur det ska rapporteras.  

 

Föredragande:  

Denis Avdic 

 

§ 129  Rapport från styrgruppen för biotronen  

Handlingar 

- Rapport biotronen 2020 till fakultetsnämnd LTV 

Ärendet i korthet 

Tomas Österman och Alexandra Nikolic redogjorde för 

rapporten från styrgruppen för Biotronen. 

 

I uppstartsfasen för Biotronen har styrgruppen avrapporterat 

årligen, men kommer från och med i år att avrapportera 

vartannat år, dvs nästa rapport kommer 2022. 

 

Rapporten visar att beläggningsgraden är relativt god bortsett 

från dagljuskammarna som fortfarande har låg beläggning. Trots 

den högre precisionen väljer användare att använda 

växthusalternativet.  

Fakultetsnämnden uttryckte önskemål om att Biotronens 

utvecklingsledare ska presentera utvecklingsplaner för 

anläggningen under vårterminen 2021. 

 

Föredragande:  

Tomas Österman och 

Alexandra Nikolic 

 

SLU ID: SLU. 

ltv.2020.1.1.1-868 

§ 130  Informationspunkter  

Handlingar 

- Prodekanen/ordförande PN-LT:s informationspunkter 

- VDFU:s informationspunkter 

- LMK:s informationspunkter 

- ULS informationspunkter 

- Dekanens informationspunkter 

- Fakultetsdirektörens informationspunkter 

Ärendet i korthet 

Inga frågor framkom angående informationspunkterna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 
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§ 131  Beslutslistor  

Handlingar 

- Beslutslista dekan 

- Beslutslista VDFU 

Beslut 

att lägga beslutslistorna till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

 

 

§ 132  Övriga Frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

§ 133  Sammanträdets avslutande 

Beslut 

att avsluta mötet. 

 

Föredragande:  

Håkan Schroeder 

 

Vid protokollet:  

Torleif Ljung 

Sekreterare 

Justeras: 

Håkan Schroeder Saga Svalelid 

Ordförande Justeringsperson 

 

 


