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Tid och plats 
Onsdag 4 november, kl 10.00-15.00 
Via Zoom 

 

Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Ståhl Göran Ordförande, dekan  
Björkman Christer Vice ordförande, prodekan  
Christensen Pernilla Ledamot, vicedekan  
Dahlberg Anders Ledamot  
Dolling Ann Ledamot, vicedekan  
Ecke Frauke Ledamot  
Lindbladh Matts Ledamot Ej §§ 83-84 
Lindh Arvid Ledamot (fo stud)  
Lindroos Ola Ledamot, vicedekan Ej §§ 96-98 

 

Närvarande suppleanter   
Namn Titel Närvarande 
García Gil Rosario 1 suppl Ej §§ 83-84 
Nilsson Ove 2 suppl  

 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Ask Nina Fakultetsekonom  
Axensten Peder Repr (Saco)  
Gruffman Linda Fakultetshandläggare  
Olofsson Per Fakultetsdirektör  

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Eriksson Rikard Ledamot (stud SMS)  

Hallgren Erik Ledamot (stud SHS)  

Åkesson Hans Repr (ST)  
 

§ 83  Sammanträdets öppnande 

Beslut 

att förklara mötet öppnat. 

 

Föredragande:  

Göran Ståhl 
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§ 84  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Arvid Lindh till justeringsperson. 

 

Föredragande:  

Göran Ståhl 

§ 85  Fastställande av föredragningslistan samt beaktande 
av jävsreglerna i förvaltningslagen 

Beslut 

att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag, med tillägg 
om en övrig fråga § 100 Vägval kring benämning av 
huvudområden.  
 
Jävsreglerna i förvaltningslagen har beaktats. 

 

Föredragande:  

Göran Ståhl 

§ 86  Protokoll från föregående sammanträde 

Handlingar 

Protokoll från FN-S sammanträde den 16 september. 

Ärendet i korthet 

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den 16 
september delgavs fakultetsnämnden för kännedom. 

 

Föredragande:  

Göran Ståhl 

§ 87  Övriga beslutslistor och protokoll 

Handlingar 

Dekanens beslutslista 
Fun-S 
PN-S 

Ärendet i korthet 

Dekanens beslutslista samt protokoll delgavs fakultetsnämnden 
för kännedom. 

 

Föredragande:  

Göran Ståhl 

§ 88  Mottagare av priser och belöningar vid fakulteten för 
skogsvetenskap 2020 

 

Föredragande: 
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Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden beslutade den 17 september 2009 att inrätta 
ett pris för teknisk/administrativ personal, ett pris för bästa 
doktorandkurs samt ett pris för samverkan med omgivande 
samhället. I ett kompletterande beslut den 14 september 2011 
fastställdes att priserna delas ut när fakultetsnämnden finner 
anledning, samt att Pris- och belöningskommittén (PBK) årligen 
ska pröva ifall det finns anledning att dela ut ett eller flera av 
priserna. 

Beslut 

att utse följande personer till mottagare av fakultetens priser och 
belöningar 2020: 
 
Pris för teknisk/administrativ personal 
- Mona Bonta Bergman vid institutionen för skogsekonomi 
 
Pris för bästa doktorandkurs 
- Matthew Low och Malin Aronsson vid institutionen för 

ekologi för doktorandkursen ”Understanding and coding the 
R programming language” 

 
Pris för samverkan med omgivande samhälle 
- Framtidsplattformen Future Forests 
 
att priserna delas ut i samband med den digitala fakultetsdagen 
den 19 november; samt 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Göran Ståhl 
Ove Nilsson 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.1.1.1-434 

§ 89  Former för utseende av valberedning 

Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Mandatperioden för nuvarande valberedning löper ut den 31 maj 
2021. En fakultetsnämnd ska, enligt styrelsens 
delegationsordning, före den 15 februari det år då val av 
fakultetsnämnd ska äga rum besluta om hur valberedningen ska 
utses. Den nya valberedningen tillträder den 1 juni 2021. 

Beslut 

att valberedningen för fakulteten ska bestå av fem ledamöter och 
fem personliga ersättare, 

 

Föredragande: 

Linda Gruffman 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.1.1.1-435 
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att ersättarna ska inträda även vid tillfälligt förfall för en 
ledamot, 
 
att uppdra åt nuvarande valberedning att senast den 28 april 
föreslå ledamöter och personliga ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i S-faks valberedning för perioden 2021-06-01 – 
2024-05-31. 
 
att de föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha 
accepterat uppdraget, 
 
att valberedningen ska beakta vad som anges i styrelsens 
delegationsordning beträffande former för utseende av 
fakulteternas valberedningar samt beakta fakultetens geografiska 
spridning, 
 
att valförsamlingen ska ges möjlighet att nominera personer till 
den nya valberedningen; samt 
 
att fakultetsnämnden beslutar om den nya valberedningen vid ett 
extra sammanträde den 12 maj 2021. 

§ 90  Fastställande av anslagsfördelning och uppdrag inom 
fakulteten för skogsvetenskap 2021 

Handlingar 

Förslag till anslagsfördelning inom fakulteten 2021 och förslag 
till beslut 

Ärendet i korthet 

Fakultetsekonom Nina Ask redogjorde för förslaget till 
anslagsfördelning 2021. Fakulteten har för år 2021 erhållit ett 
totalt anslag om drygt 334 mnkr. Av detta går 61,4 mnkr till 
utbildning på grund- och avancerad nivå, drygt 231 mnkr till 
forskning och forskarutbildning samt 41,8 mnkr till fortlöpande 
miljöanalys. 

Beslut 

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag inom fakulteten för 
skogsvetenskap för budgetåret 2021 i enlighet med förslaget; 
samt 
 
att uppdra åt dekanen att göra erforderliga ändringar. 

 

Föredragande: 

Nina Ask 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.1.1.1-423 
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§ 91  Diskussion angående möjligheter och hinder för 
befordran till professor vid SLU 

Handlingar 

Rapporten Den främsta läraren – att bli professor 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämndens ledamöter diskuterade motiv, möjligheter 
och potentiella hinder för befordran till professor vid SLU. 
Viktiga aspekter som diskuterades är att befordran bör vara en 
möjlighet och inte en rättighet och tydligt grunda sig i 
verksamhetens strategiska behov samt att det är viktigt med en 
transparent process. Personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter, 
HR-specialist Maria Bergling och forskningssekreterare Ulrika 
Ganeteg var inbjunda i syfte att ta del av nämndens resonemang 
inför en kommande workshop den 23 november samt bidra med 
inspel från ett HR-perspektiv. 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 
Anna-Karin Olofsdotter 
Maria Bergling 
Ulrika Ganeteg 

§ 92  Skogsskadecentrum 

Ärendet i korthet 

Nämnden delgavs information angående det kommande 
inrättandet av ett virtuellt Skogsskadecentrum vid SLU. 
Uppdraget innebär 30 miljoner kr per år inom SLU för frågor 
kopplade till såväl biotiska- som abiotiska skogsskador. Arbetet 
sker i nära samarbete med Skogsstyrelsen. Fakulteten kommer 
att bjuda in till en workshop inom kort. Ett mycket preliminärt 
förslag innefattar bland annat: 
- Långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad i form av 

forskarskola i samarbete med näringsliv och myndigheter 
- Projektbaserad kunskapsutveckling 
- Stärkt riskvärderingsfunktion 
- Långsiktig monitoring 
- Medel för ”akutinsatser” vid skadeutbrott. 

 

Föredragande: 

Göran Ståhl 

 

§ 93  Lägesrapport högre anställningar 

Ärendet i korthet 

Nämnden delgavs information angående de högre anställningar 
som beslutats av rektor. 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 
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§ 94  Biträdande universitetslektor i skogsskötsel med 
inriktning mot AI vid institutionen för skogens ekologi 
och skötsel 

Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 
Institutionens begäran 
Annonsförslag på svenska 

Ärendet i korthet 

Institutionen för skogens ekologi och skötsel har den 13 oktober 
2020 inkommit med en begäran att anställa en biträdande 
universitetslektor i skogsskötsel med inriktning mot möjligheter, 
utmaningar och konsekvenser av artificiell intelligens i svenskt 
skogsbruk vid institutionen (SLU.sfak.2020.2.5.1-417). Begäran 
är i enlighet med instruktion från fakulteten förankrad med 
institutionen för skogsekonomi, -sydsvensk skogsvetenskap, -
skogens biomaterial och teknologi samt -skoglig 
resurshushållning då ämnesområdet/angränsande ämnesområden 
finns representerade vid de olika institutionerna. 

Beslut 

att tillstyrka institutionens begäran att rekrytera en biträdande 
universitetslektor i skogsskötsel med inriktning mot möjligheter, 
utmaningar och konsekvenser av artificiell intelligens i svenskt 
skogsbruk vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, 
 
att uppdra åt dekanen att fastställa annons på svenska och 
engelska, 
 
att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med 
rekryteringen; samt 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.2.5.1-417 

§ 95  Biträdande universitetslektor i företagsekonomi vid 
institutionen för skogsekonomi 

Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 
Institutionens begäran 
Annonsförslag på svenska 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.2.5.1-419 
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Ärendet i korthet 

Institutionen för skogsekonomi har den 21 oktober 2020 
inkommit med en begäran att anställa en biträdande 
universitetslektor i företagsekonomi vid institutionen 
(SLU.sfak.2020.2.5.1-419). 
 
FN-S beslutade den 9 november 2017 om en särskild satsning 
avseende institutionen för skogens produkter/institutionen för 
skogsekonomi i syfte att säkra personalresurserna på grund- och 
avancerad nivå i samband med att institutionen för skogens 
produkter avvecklades (SLU.sfak.2017.1.1.1-442). Beslutet 
innebär att fakulteten ska finansiera 50 % av en anställning som 
universitetslektor vid institutionen för skogsekonomi under en 
fyraårsperiod räknat från den tidpunkt då rekryteringen 
genomförts. 

Beslut 

att tillstyrka institutionens begäran att rekrytera en biträdande 
universitetslektor i företagsekonomi vid institutionen för 
skogsekonomi, 
 
att de medel som fakultetsnämnden i tidigare beslut tilldelat 
institutionen för finansiering av en universitetslektor disponeras 
för en biträdande universitetslektor, 
 
att uppdra åt dekanen att fastställa annons på svenska och 
engelska, 
 
att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med 
rekryteringen; samt 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

§ 96  Begäran om befordran till professor vid institutionen 
för skoglig genetik och växtfysiologi 

Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 
Institutionens begäran med motivering 
CV Robert 
Publikationslista Robert 
Research vision Robert 
Annons Uppsala universitet 
Sakkunnigutlåtande Leyser från Uppsala universitet 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.2.5.1-422 
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Sakkunnigutlåtande Coupland från Uppsala universitet 
Meddelande från Uppsala universitet 

Ärendet i korthet 

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi har den 18 
oktober 2020 inkommit med en begäran om att universitetslektor 
Stéphanie Robert ska beviljas prövning för befordran till 
professor i växtfysiologi (SLU.sfak.2020.2.5.1-422). 
 
Roberts spetskunskaper inom växtfysiologi, hormonfysiologi, 
cellbiologi och kemisk biologi gör henne till en nyckelperson för 
forskningen vid institutionen och UPSC, då institutionen står 
inför ett generationsskifte där många av professorerna just har 
eller kommer att gå i pension inom en 5-årsperiod, bland annat 
två av de kvinnliga professorerna. Robert har erbjudits en 
tillsvidareanställning som professor vid Uppsala universitet. 
 
I rektorsbeslut den 26 augusti 2020 (SLU.ua.2020.1.1.1-518) 
förtydligas att för rekryterade och befordrade professorer som 
ska garanteras full finansiering med statsanslag, avses en 
kombination av anslag inom forskning/forskarutbildning, 
utbildning, miljöanalys, samt påslagsfinansierade administrativa 
uppgifter. Vidare förtydligas att prefekter kan besluta om att låta 
anslagsfördelningen ersättas av annat statsanslag., alternativt 
annan finansiering när sådan finns tillgänglig. Fakulteten har för 
avsikt att finansiera den aktuella anställningen med 30 % 
statsanslag inom forskning/forskarutbildning. Prefekten vid 
institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi har 
tillsammans med dekanen diskuterat en långsiktig 
finansieringsplan för att säkerställa att institutionen vid behov 
garanterar 70 % av finansieringen med institutionens övriga 
statsanslag. 

Beslut 

att föreslå rektor att genom befordran anställa universitetslektor 
Stéphanie Robert som professor i växtfysiologi vid institutionen 
för skoglig genetik och växtfysiologi till en omfattning av 100 % 
tillsvidare, 
 
att uppdra åt LFN-S att bedöma om den sakkunniggranskning 
som tidigare genomförts vid Uppsala universitet uppfyller SLU:s 
krav samt avgöra om ytterligare sakkunniggranskning är 
behövlig, 
 
att uppdra åt LFN-S att vid behov utse sakkunniga; samt 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 
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§ 97  Uppdrag åt LFN-S att utse sakkunniga 

Handlingar 

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden beslutade den 22 april 2020 att föreslå rektor 
att anställa Carlos A Sierra som gästprofessor i ekologi vid 
institutionen för ekologi (SLU.sfak.2020.2.5.1-195). Vid samma 
tillfälle bedömde fakultetsnämnden sakkunniggranskning, 
baserat på CV och publikationslista, som uppenbart obehövlig. 
I den vidare beredningen av ärendet har en diskussion på central 
nivå uppkommit angående i vilken utsträckning 
sakkunniggranskning bör ske. Mot bakgrund av detta, och för att 
säkerställa att processen följer SLU:s anställningsordning samt 
den sökandes framtida möjligheter till akademisk karriär i 
Sverige, bör sakkunniggranskning genomföras. 

Beslut 

att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med 
anställning av en gästprofessor i ekologi vid institutionen för 
ekologi; samt 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Föredragande: 

Christer Björkman 

 
SLU ID: 
SLU.sfak.2020.1.1.1-436 

§ 98  Lägesrapport fakultetens strategiarbete 

Handlingar 

Fakultetens strategidokument 

Ärendet i korthet 

Fakultetens externa referensgrupp har vid sitt sammanträde den 
22 oktober spelat in förslag till fakultetens strategidokument. 
Fakultetsnämnden diskuterade referensgruppens synpunkter och 
i vilken mån dessa kan inkorporeras i fakultetens strategi. 
Fakultetens strategi ska fastställas vid nämndens sammanträde 
den 16 december. 

 

Föredragande: 

Göran Ståhl 

§ 99  Information från dekaner och studentledamöter 

Ärendet i korthet 

Utbildning på grund- och avancerad nivå 
- Kraven för Jägmästarexamen ska utformas. 
- Nya PSR-uppdrag från och med årsskiftet. 

 

Föredragande:  

Ola Lindroos 
Pernilla Christensen 
Ann Dolling 
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Fortlöpande miljöanalys 
- Anna Lundhagen, tidigare prefekt vid institutionen för 

ekologi, är nu på plats i sin roll som vicerektor för 
fortlöpande miljöanalys och samverkan. 

- Centralt arbete för tillgängliggörande av miljödata vid SLU 
pågår. 

Jämställdhet och lika villkor 
- En jämställdhetsrevision är sammanställd och tydliggör det 

stora arbete som hittills gjorts inom jämställdhet och lika 
villkor vid fakulteten. 

Internationalisering 
- Avtal klart med Vietnam National Forestry University. 
- Möten kommer att hållas med North Carolina State 

University och Oregon State University som SLU redan har 
befintliga avtal med. 

- IUFRO  
Samverkan 
- SLU medarrangerar möten inom Nationella 

skogsprogrammet. 
Forskning och forskarutbildning 
- Forskarskolorna förlängs med ett år. Fun-S utreder 

möjligheten att omorganisera fakultetens forskarskolor. 
- Den fortsatta finansieringen av det strategiska 

forskningsområdet T4F efter år 2021 är oklart. 
Doktorandrådet 
- Doktorandrådet har arrangerat ett seminarium angående 

visualisering av forskningsresultat. 
- Val inför nästa år kommer att ske inom kort. 
Fakultetsdirektören 
- Besparingskrav inom universitetsadministrationen om 20 

miljoner kr. 

Christer Björkman 
Göran Ståhl 
Arvid Lindh 
Per Olofsson 

 

§ 100  Övrig fråga – Vägval kring benämning av 
huvudområden 

Ärendet i korthet 

Fakultetsnämnden delgavs information angående vägval kring 
benämningar på huvudområdena Skogsvetenskap respektive 
Skogshushållning. 

 
Föredragande: 

Ola Lindroos 

§ 101  Nästa sammanträde och mötesformer för 2021 
Fakultetsnämndens kommande sammanträde hålls den 16 
december via Zoom. 
Mot bakgrund av fortsatta försiktighetsåtgärder med anledning 
av Coronapandemin samt de positiva erfarenheter som Zoom 
som mötesform fört med sig, föreslås att fakultetsnämnden även 
fortsättningsvis håller åtminstone en del sammanträden via 
Zoom. 

 
Föredragande:  

Göran Ståhl 
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§ 102  Sammanträdets avslutande 
Mötet förklarades avslutat. 

 
Föredragande:  

Göran Ståhl 

Vid protokollet:  

Linda Gruffman 

Sekreterare 

Justeras: 

Göran Ståhl Arvid Lindh 

Ordförande Justeringsperson 
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