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Närvarande: 
Maria Knutson Wedel  Rektor  
Martin Melkersson Universitetsdirektör 
Pia Schultz   Sekreterare 

§206/20 
 
Beslut att avyttra två fastigheter på 
Gotland 
 
Rektor beslutar  
 
att uppdra åt universitetsdirektören att, 
under förutsättning att Statens 
Fastighetsverk ger sitt medgivande, 
genomföra försäljning av Follingbo 
Hallfrede 1:31 och 1:32 på Gotland.  
  
Föredragande: Peter Thorén 
 

SLU.ua. 
2020.2.9-3514 

§207/20 
 
Beslut om högre sysselsättningsgrad för 
gästprofessor i skoglig matematisk 
statistik 
 
Rektor beslutar  
 
att höja Magnus Ekströms 
sysselsättningsgrad från 80 % till 100 % 
tillsvidare från och med den 1 januari 2021 
dock längst tom 31 oktober 2023. 
 
Föredragande: Jenni Vahlström 
 

 
SLU.ua.  
2020.2.5.1-4199 
 

§208/20 
 
Övergripande miljömål Energi 
 
Rektor beslutar  
 
att SLU till år 2027 ska  
 

SLU.ua.  
2020.1.1.3-35 
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räknat på hela det eget förvaltade 
fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, 
i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % 
av förbrukningen, samt värme motsvarande 
minst 95 % av förbrukningen (miljömål 1.4),  
 
i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 
2019 som basår, energieffektivisera (el, värme 
och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket 
motsvarar en energieffektivisering med minst 1 
% per uthyrd m2 och år. Detta utan att 
verksamheter och hyresgäster påverkas negativt 
(miljömål 1.5),  
 
som ett gemensamt mål tillsammans med 
hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 
som basår, energibespara med minst 15 % i de 
fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme 
samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan 
att verksamheter och hyresgäster påverkas 
negativt (miljömål 1.6),  
 
att fastställa handlingsplan för att nå mål 1.4 -
1.6 enligt bilaga 1.  
 
Numreringen av målen härrör till andra 
övergripande miljömål SLU har satt upp 
sedan 2013. 
 
 
Föredragande: Johanna Sennmark 
 

 
§209/20 

 
Riktlinjer för inköp av mat vid SLU 
 
Rektor beslutar  
 
att anta riktlinjer för inköp av mat vid SLU 
enligt bilaga 1. 
 
Föredragande: Johanna Sennmark 
 

 
SLU.ua.  
2020.2.4.4-4301  
 
 
 

§210/20 
 
Forskarskolor vid SLU under 2021 
 
Rektor beslutar  
 
att uppdra till fakultetsnämnderna att under 
året 2021 bedriva tematiskt avgränsade 
forskarskolor, samt 

SLU.ua. 
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att under år 2021 överföra 9,5 mnkr av 
forskningsanslaget i enlighet med styrelsens 
beslut den 5 november 2020 med följande 
fördelning per fakultet; LTV 1,2 mnkr, 
NJ 4,0 mnkr, S 2,2 mnkr och VH 2,1 mnkr. 
 
Föredragande: Lotta Jäderlund 
 

§211/20 
 
Universitets- och fakultetsgemensamma 
kostnader 2021  
 
Rektor beslutar  
 
att fastställa en övergripande dimensionering 
för det universitetsgemensamma stödet på 
387 000 tkr för 2021,  
 
att fastställa en övergripande 
dimensionering för det 
fakultetsgemensamma stödet på 35 800 tkr 
för 2021, samt 
 
att fastställa en övergripande 
dimensionering för biblioteket på 65 500 tkr 
för 2021, att fastställa procentuella påslag, 
fasta belopp m.m. enligt bilaga Universitets- 
och fakultetsgemensamma kostnader 2021. 
 
Föredragande: Anna Fogelberg 
 

SLU.ua. 
2020.1.1.1-4322  
 
 

§212/20 
 
Utseende av ledamöter till stiftelsen 
Professor Lars Tiréns donation 1958 för 
perioden 2021-2023  
 
Rektor beslutar  
 
att utse följande personer till ledamöter i 
styrelsen för stiftelsen Professor Lars Tiréns 
donation 1958 med verkan från den 1 januari 
2021 tills vidare, dock längst till och med 
den 31 december 2023: 
 

- Skogsskötselspecialist Erik Normark 
som företrädare för Skogsstyrelsen,  

SLU.ua 
2020.1.1.1-4413  
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- Professor Ola Lindroos, institutionen 
för skogens biomaterial och 
teknologi, 

- Professor Marie-Charlotte Nilsson-
Hegethorn, institutionen för skogens 
ekologi och skötsel, samt  

- Professor Karin Öhman, institutionen 
för skoglig resurshushållning.  

 
Föredragande: Linda Gruffman 
 

§213/20 
 
Finansiering av anställning vid 
institutionen för ekologi 
 
Rektor beslutar  
 
att med rektors strategiska medel finansiera 
anställningen av Carlos A Sierra vid 
institutionen för ekologi till en omfattning av 
50 % av heltid från och med den 1 januari 
2021 tills vidare, dock längst till och med 
den 31 december 2022. 
 
Föredragande: Linda Gruffman 
 

SLU.ua  
2020.1.1.1-4414  
 
  
 

§214/20 
 
Förslag till ledamot och suppleant i 
Jordbruksverkets växtskyddsråd 2021-
2023  
 
Rektor beslutar  
 
att från och med den 1 januari 2021 upphäva 
tidigare beslut SLU.ua.2017.1.1.1- 4484 och 
SLU.ua.2019.1.1.1-1070 om förslag till 
ledamot och suppleant i Jordbruksverkets 
växtskyddsråd,  
 
att föreslå professor Erland Liljeroth, inst. f. 
växtskyddsbiologi, som ordinarie ledamot 
och postdoktor Ola Lundin, inst. f. ekologi, 
som suppleant i Jordbruksverkets 
växtskyddsråd från och med den 1 januari 
2021 till och med den 31 december 2023 
under förutsättning att de under denna tid är 
anställda vid SLU, samt  
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att SLU:s ledamot i Jordbruksverkets 
växtskyddsråd årligen senast den 15 
december samt vid behov informerar om 
rådets aktiviteter till vicerektor för 
samverkan och fortlöpande miljöanalys.  
 
Föredragande: Mariette Manktelow 
 

§215/20 
 
Överenskommelse gällande 
tillhandahållande och användning av 
geodata för forskning och utbildning 
 
Rektor beslutar  
 
att förnya överenskommelse med 
Sjöfartsverket gällande tillhandahållande 
och användning av utvalda sjögeografiska 
data för forskning och utbildning under 
2021, enligt bilagor till detta beslut, samt 
 
att uppdra åt SLU:s gemensamma GIS-
stöd1 svara för SLU:s åtaganden i 
överenskommelsen med Sjöfartsverket som 
innebär att tillhandahålla data via 
distributionstjänsten Geodata Extraction 
Tool (GET). 
 
Föredragande: Ann-Sofie Morén 
 

SLU.ua  
2020.1.1.1-4400 
 

 

 


