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P34/20 

 

Uppdrag om Basreg-projektet till Lars-Göran 
Back 

att uppdra till Lars-Göran Back att genomföra en 
utredning om fortsatt utveckling av de digitala 
systemen för registrering och lagring av data vid de 
tre infrastrukturerna för lantbruksdjur på Lövsta, 
Götala samt Röbäcksdalen,  
 
att utredningen om Basreg-projektet ska innefatta 

− en strategi för projektet för de kommande 
fem åren för de tre infrastrukturerna för 
lantbrukets djur, 

− förslag på prioriteringar för det kortsiktiga 
utvecklingsarbetet under 2021, 

− förslag på en effektiv organisation för 
styrning, utveckling och förvaltning av 
Basreg, 

att uppdraget omfattar en arbetstid motsvarande  
150 – 200 timmar, men med ett tak på 200 timmar, 

att ersättning för uppdraget utgår enligt avtal mellan 
SLUs IT-avdelning och ATEA, samt 

att uppdraget rapporteras till Basregs 
styrgruppsmöte den 15 december 2020 och 
slutrapport levereras före den 31 december 2020. 

 
2020.1.1.1-3736 

 
Kristina 
Jungnelius  

 
P35/20 

 

Ledamot i Albert Hjärrefonden 2020-2024 

att som representant för avdelningen för patologi 
vid institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap, SLU, nominera professor 
Bjornar Ytrehus som ledamot i styrelsen för 
stiftelsen Albert Hjärrefonden från och med den 15 
oktober 2020 till och med den 31 december 2024. 
Bjornar ersätter Stina Ekman som gått i pension. 

 
2020.1.1.1-3691 

 
Kristina 
Jungnelius 
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P36/20 

 

Förändrad organisation och verksamhet vid 
nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW 

att nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, 
upphör i sin nuvarande form, om möjligt från och 
med den 31 januari 2021 men dock senast från och 
med den 28 februari 2021, 
 
att nuvarande styrgrupp för SCAW fortsätter i 
enlighet med dekanbeslut (SLU ua 2019.1.1.1-
1186), 
 
att om möjligt, från och med den 1 februari 2021, 
inrätta ett nytt nationellt centrum för djurvälfärd, 
SCAW, med förändrat uppdrag och anpassning till 
de ekonomiska förutsättningarna, samt 
 
att SCAW ska vara en egen resultatenhet direkt 
under dekan. 

 
2020.1.1.1-3886 

 
Kristina 
Jungnelius 

 
P37/20 

 

Medel för hyra av övningslaboratorium hösten 
2020 

att VH-fakulteten ersätter institutionen för 
biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) 
med 46 tkr för höstterminen 2020 för att 
undervisning i mikrobiologi ska kunna bedrivas i 
NJ-fakultetens övningslaboratorium. 

 
2020.1.1.1-3934 

 
Kristina 
Jungnelius 

 
P38/20 

 

Dekanbeslut/VH angående tilldelning av medel 
för U-Share samverkans-projekt 

att medel för samverkansprojekt i U-Shares 
utlysning tilldelas den sökande som av U-Shares 
styrgrupp rankas högst, 
 
att om denne tackar nej, tilldela medlen till den 
nästkommande på rankningslistan och så vidare, 
 

att projektets värdinstitution halvårsvis kan 

 
2020.2.5.1-1074 

 
Kristina 
Jungnelius 
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rekvirera 500 tkr till projektet, upp till 1,75 Mkr, via 
VH-fakulteten, samt 
 
att 250 tkr av värdinstitutionens forskningsanslag 
ska användas till projektet. 

 
P39/20 

 
Anslagsfördelning inom fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjurs för år 2021 

att fastställa anslagsfördelningen för år 2021 inom 
VH-fakulteten i enlighet med bilaga 1. 

 
2020.1.1.1-3713 

 
Inger 
Alderborn 

 
P40/20 

 
Uppdrag till Göran Dalin avseende 
benchmarking och EAEV 

att uppdra till Göran Dalin att inom ramen för 
Tillsammansprojektet genomföra en jämförelse av 
SLU:s veterinärutbildning, främst inom det kliniska 
området, med andra liknande universitet i Europa, 
 
att Göran Dalin ska bistå VH-fakultetens vicedekan 
för utbildning på grund- och avancerad nivå i 
arbetet med att ta fram underlag till en 
interimsrapport som ska lämnas till EAEVE, 
 
att en engångsersättning till Göran Dalin för 
uppdragen ovan uppgår till 70 tkr, vilken betalas av 
fakulteten, samt 
 
att uppdragen ska rapporteras till dekanen senast 
den 30 mars 2021. 

 
2020.1.1.1-4437 

 
Kristina 
Jungnelius 

 
P41/20 

 
Uppdrag VH-fakultetens representant LRF 
Mjölks plattform 

att utse Margareta Emanuelson till VH-fakultetens 
representant i LRF Mjölks plattform för 
kontinuerligt och branschgemensamt arbete för att 
utveckla svensk mjölkproduktion, Handlingsplan 

 
2020-1.1.1.-4352 

 
Kristina 
Jungnelius 
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Mjölk 2.0, för tidsperioden den 1 januari 2021 till 
och med den 31 december 2022. 

 
P42/20 

 
Dekanbeslut/VH angående 
Basregistreringsprojektet – VH fakultetens 
representant 

att utse Anette Wichman, institutionen för 
husdjurens miljö och hälsa, att under perioden 
januari 2021 till och med maj 2021 arbeta i VH-
fakultetens basregistreringsprojekt (Basreg.), samt 
 
att då uppdraget sammantaget bedöms motsvara  
10 % av heltid belasta fakulteten för denna 
lönekostnad under överstående period. 

 
2020.1.1.1-4383 

 
Helene 
Gustafsson 

 
P43/20 

 
Försökplanering och prissättning vid 
Labdjursavdelningen VHC 

att fastställa prissättning enligt bilaga till detta 
beslut för de försök som genomförs vid 
labdjursavdelningen VHC, 
 
att ny prissättning enligt bilagan till detta beslut 
gäller från 1 januari 2021 och tills vidare för de som 
ansöker om projekt medel samt avtalar om 
genomförande av projekt, 
 
att tidigare tillämpad prissättning gäller för redan 
planerad verksamhet i projekt som är avtalade och 
under genomförande. 

 
2020.1.1.1-4210 

 
Jimmy 
Karlsson 

 
P44/20 

 
SLU Future One Health – styrgrupp 

att till ledamöter i styrgruppen för SLU Future One 
Health för perioden den 1 januari 2021 tills vidare 
dock längst till och med den 31 december 2023 
utse: 

 
2020.1.1.1-4582 

 
Kristina 
Jungnelius 
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- Dirk-Jan de Koning (ordförande) 
- Ann Dolling 
- Nina Lind 
- Håkan Schröder 
- Rauni Niskanen, samt 
- studentledamot som utses av Sluss 

 
P45/20 

 
SLU Future One Health- programchef 

att utse professor Susanna Sternberg Lewerin till 
programchef för framtidsplattformen SLU Future 
One Health på 60% från och med den 1 januari 
2021 tillsvidare dock längst till och med den 31 
december 2024, samt 

att Susanna Sternberg Lewerin för sitt uppdrag ska 
erhålla ett uppdragstillägg om 6000 kr/månad. 

 
2020.1.1.1.-4648 

 
Kristina 
Jungnelius 

 
P46/20 

 
Utseende av Pia Haubro Andersen som professor 
emerita 

att utse Pia Haubro Andersen som professor emerita 
vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi 
från den 1 augusti 2020. 

 
2020.1.1.1-4581 

 
Kristina 
Jungnelius 

 
Underlag till respektive beslut kan fås vid fakultetskansliet, Kristina Jungnelius, anknytning 1687,  
e-post: kristina.jungnelius@slu.se.  
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