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Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Bergkvist, Göran Universitetslektor, vicedekan §§ 124-133, 135-143 

Bergman Lodin, Johanna Forskare FLK  

Ferguson, Richard  Forskare FLK  

Forslund, Pär  Professor, prodekan Delvis § 128, 129-143 

Goedkoop, Willem Professor  

Hermansson, Jenny  Ordf LMK  

Holmberg Andersson, Knut Ordf ULS §§ 124-139 

Härd, Torleif Professor, dekan  

Lagerqvist, Elsa Doktorand §§ 124-133, 135-143 

Seisenbaeva, Gulaim  Universitetslektor  

Sitbon, Folke  Professor  

   

 
Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Aronsson, Pär Fakultetsdirektör  

Aspman, Bo Planeringshandläggare  

Enström, Eva Handläggare §134, 138 

Forsberg, Marie Fakultetssekreterare  

Granert-Gärdfeldt, Mårten Kommunikatör  

Hancke, Marnie Forskningssekreterare  

Hansson, Helena  Professor, vicedekan §§ 124-136, 138-143 

Hägglund, Tobias Saco  

Johanson, Richard  Professor, vicedekan  

Meijer, Johan  Professor, vicedekan  

Queiroz, Marina Universitetsadjunkt, 

vicedekan 

 

   

 
Förhindrade 

  

Namn Titel  

Svalelid, Saga Vice ordförande ULS  
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§ 124  Sammanträdets öppnande 

Beslut 

att förklara sammanträdet öppnat. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 125  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Johanna Bergman Lodin att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 126  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av en övrig punkt 

angående studiesociala rådet (STRÅ). 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 127  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

- Protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den  

21 oktober, 2020,  

- Dekanbeslut P 53-58/20 

Beslut 

att lägga protokollen till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 128  Information från vicedekanerna  

Helena informerade om att Formas har beviljat det SLU-

koordinerade SustAinimal programmet där NJ-fakulteten deltar i 

hög grad framförallt kring perspektiven bete och 

grovfoderproduktion, hållbarhetsmätning, ekonomi och 

forskning kring kunskapsutbyte. Programmet är också mycket 

intressant från perspektivet organisatoriskt lärande för att stödja 

tvärvetenskap. Helena lyfte frågan om SLU bör ha ett 

forskarutbildningsämne i hållbar utveckling vilket skulle kunna 

förutsätta ett antal forskarutbildningskurser inom temat. 

Johan informerade om utökad information till alla handledare 

vad som t.ex. förväntas av dem och vilken roll biträdande 

handledare har vid publicering. Fördjupad information om 

 

Föredragande:  

Göran Bergkvist 

Helena Hansson 

Richard Johnson 

Johan Meijer 

Marina Queiroz 
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digitala disputationer har skickats ut med anledning av 

8-personersgränsen. Johan informerade också om kvalitetsarbetet 

inom forskarutbildningsämnet kemi. Forskarskolornas 

verksamhet har fortgått under 2020 och deras planer för 2021 har 

inkommit. En farhåga föreligger beträffande möjligheterna att 

hinna få ett rektorsbeslut på plats om anslag för 2022 och senare. 

En förnyad riskanalys inom alla ISP med avseende på 

coronasituationen kommer att genomföras. 

Marina informerade om att arbetsgruppen mot diskriminering på 

grund av etnisk tillhörighet kommer att rapportera sitt resultat i 

januari 2021. En nano-utbildning i lika villkor för 

prefekter/chefer vid SLU har skickats ut under hösten. 

Utbildningen är även tänkt att rikta sig till andra målgrupper 

(anställda och studenter).  

Göran informerade om att SLU avser teckna ett nytt avtal med 

Västragötalandsregionen. Fakulteten bidrar med in kind-

finansiering i form av anslag till precisionsodling i Skara. Göran 

informerade också om EJP Soil, där ett antal projekt beviljats 

forskare vid fakulteten. Fler utlysningar planeras. 

Richard informerade att nya anvisningar för utnämning av 

seniora miljöanalysspecialister fastställts och att en utlysning har 

gjorts. Förfarandet liknar det vid utnämning av docenter. 

Centrum för statistik kommer att utvärderas och en 

självvärdering har lämnats in av verksamheten. Dialoger med de 

stora avnämarna för fortlöpande miljöanalys pågår. 

§ 129  Utbildning  

Pär Forslund informerade om den mediala uppmärksamheten 

runt lantmästarprogrammet och de åtgärder som vidtagits och 

pågår. Vidare informerades om arbetet med ansökan om 

behörighet att examinera civilingenjörer. I detta arbete är ett stort 

antal personer involverade. Pär informerade om diskussionerna 

om resursfördelningen till utbildningen vid SLU. 

 

Föredragande:  

Pär Forslund  

 

 

§ 130  Fakultetens strategi för 2021-2025  

Handlingar 

- Strategi för fakulteten för naturresurser och 

jordbruksvetenskap 2021-2025 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.2-4132 
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Beslut 

att fastställa ”Strategi för fakulteten för naturresurser och 

jordbruksvetenskap 2021-2025”. 

Under våren 2021 kommer ett arbete att inledas för att avgöra 

hur verksamhetsplanering utifrån strategin kan bedrivas. 

§ 131  Universitetslektor i ekosystemekologi  

Handlingar 

- Anhållan från institutionen för ekologi 

Ärendet i korthet 

Institutionen inkom 27 april 2020 till fakultetsnämnden med en 

anhållan om att få utlysa en anställning som universitetslektor i 

ekosystemekologi, särskilt modellering av kolets och kvävets 

kretslopp i terrestra system. Behovet av rekrytering av en 

universitetslektor i ekosystemekologi bedöms efter samråd med 

dekanen inte som akut enligt fakultetens policy för rekrytering 

av lärare (SLU ua 2017.1.1.1-499), varför institutionens begäran 

avslås. Önskemål om ovannämnda rekrytering införs dock i 

listan över läraranställningar som beredningsutskottet ska 

bereda. 

Beslut 

att avslå begäran från institutionen för ekologi om att påbörja 

rekrytering av en universitetslektor i ekosystemekologi, särskilt 

modellering av kolets och kvävets kretslopp i terrestra system. 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.2.5.1-3965  

§ 132  Universitetslektor i livsmedelsvetenskap  

Handlingar 

- Anhållan från institutionen för molekylära vetenskaper 

Ärendet i korthet 

Institutionen inkom 8 december 2019 till fakultetsnämnden med 

en anhållan om att få utlysa en anställning som universitetslektor 

inom ämnesområdet livsmedelsvetenskap, med inriktning mot 

livsmedelsteknologi. Fakultetsnämnden påbörjade rekrytering av 

en universitetslektor i livsmedelsvetenskap inriktning 

livsmedelsteknologi den 22 april.  

Baserad på samma anhållan begärde institutionen att ytterligare 

rekrytera en universitetslektor i livsmedelsvetenskap och 

prefekten bjöds in till ett AU möte den 4 maj för diskussion. 

Fakultetsledningen ville få en bättre inblick i lärarbehovet på 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

 

SLU ID: SLU 

2020.2.5.1-3360 
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institutionen än underlaget erbjöd och beredningsutskottets 

ordförande Pär Forslund träffade programstudierektorn Sabine 

Sampels och professor Mikael Pell för en förtydligande 

diskussion. Behovet av rekrytering av en universitetslektor i 

livsmedelsvetenskap med inriktning mot livsmedelskvalitén 

bedöms efter samråd med dekanen inte som akut enligt 

fakultetens policy för rekrytering av lärare (SLU ua 2017.1.1.1-

499), varför institutionens begäran avslås. Önskemål om 

ovannämnda rekrytering införs dock i listan över 

läraranställningar som beredningsutskottet ska bereda. 

Beslut 

att avslå begäran från institutionen för molekylära vetenskaper 

om att påbörja rekrytering av en universitetslektor i livsmedels-

vetenskap, inriktning livsmedelskvalitén. 

§ 133  Universitetslektor i markkemi  

Handlingar 

- Anhållan från institutionen för mark och miljö 

Ärendet i korthet 

Institutionen inkom 18 augusti 2020 till fakultetsnämnden med 

en anhållan om att få utlysa en anställning som universitetslektor 

i markkemi med fokus på kolloidala processer. Ärendet 

diskuterades av fakultetsledningen vid ett AU möte den 26 

augusti i år. Fakultetsledningen ville få en bättre inblick i 

lärarbehovet på institutionen än underlaget erbjöd och 

beredningsutskottets ordförande Pär Forslund träffade prefekten 

Anke Herrmann och professor Jon Petter Gustafsson för en 

förtydligande diskussion. Behovet av rekrytering av en 

universitetslektor i markkemi bedöms efter samråd med dekanen 

inte som akut enligt fakultetens policy för rekrytering av lärare 

(SLU ua 2017.1.1.1-499), varför institutionens begäran avslås. 

Önskemål om ovannämnda rekrytering införs dock i listan över 

läraranställningar som beredningsutskottet ska bereda. 

Beslut 

att avslå begäran från institutionen för mark och miljö om att 

påbörja rekrytering av en universitetslektor i markkemi med 

fokus på kolloidala processer. 

 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.2.5.1-3966 
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§ 134  Utseende av sakkunniga: Professor i 
växtproduktionsekologi 

Handlingar 

- Motivering från institutionen för växtproduktionsekologi 

- CV inkl. publikationslista – Stephen Powles 

- CV inkl. publikationslista – Christian Andreasen 

- Annons 

- Sökandeförteckning 

 Ärendet i korthet 

Två förslag till sakkunniga för anställningen som professor i 

växtproduktions-ekologi med inriktning på ogräsekologi och 

ogräsreglering vid institutionen för växtproduktionsekologi har 

inkommit från institutionen. De föreslagna har preliminärt tackat 

ja till uppdraget och angivit att det inte föreligger något 

jävsförhållande mellan dem och de sökande. Institutionen har 

informerat om svårigheter att utse sakkunniga för denna 

anställning och för att inte förlänga ärendet bedöms det bästa 

alternativet vara att dekanen utser en ytterligare sakkunnig när 

förslag inkommer från institutionen. 

Beslut 

att som sakkunniga för bedömning av de sökande till anställning 

som professor i växtproduktionsekologi med inriktning mot 

ogräsekologi och ogräsreglering utse 

• Professor Stephen Powels, University of Western 

Australia, 

• Associate Professor Christian Andreasen, University of 

Copenhagen, Danmark, 

att uppdra åt dekanen att utse en ytterligare sakkunnig i ärendet,  

att som pedagogiskt sakkunnig från av fakultetsnämnden 

beslutad lista för bedömning av de sökande till anställning som 

professor i växtproduktionsekologi med inriktning på 

ogräsekologi och ogräsreglering utse  

 

• Universitetslektor Kristina Edström, KTH, samt 

 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

Göran Bergkvist och Elsa Lagerquist deltog inte i nämndens 

behandling och beslut i detta ärende på grund av jäv. 

 

Föredragande:  

Eva Enström 

 

SLU ID: SLU ua  

2020.2.5.1-3412 
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§ 135  Ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys  

Handlingar 

- CV Lena Tranvik 

Ärendet i korthet 

Ledamoten Staffan Roos har lämnat SLU och därmed har en 

vakans i nämnden för fortlöpande miljöanalys uppstått. Lena 

Tranvik förväntas som ledamot i Foman kunna bidra mycket 

genom att komplettera nämndens ämneskunskaper. 

Beslut 

att utse Lena Tranvik, SLU Artdatabanken, som ledamot i 

nämnden för fortlöpande miljöanalys tills vidare dock längst till 

och med 31 mars 2022, samt 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

Föredragande:  

Marnie Hancke 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.1-4268 

§ 136  Process för utseende av ny valberedning  

Handlingar 

- Förslag riktlinjer för utseende av ny valberedning inom 

fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 

- Utdrag ur styrelsens delegationsordning (avsnitt 3.5 

Fakultetsnämndernas åligganden och Kapitel 5. Fakultetens 

valberedningar) samt utdrag ur  

- NJ-fakultetens delegationsordning (kapitel 2. 

Valberedningen) 

Ärendet i korthet 

Enligt styrelsens delegationsordning åligger det sittande 

fakultetsnämnd att före den 15 februari det år då val av 

fakultetsnämnd ska äga rum besluta om hur valberedningen ska 

utses och om antalet ledamöter i valberedningen (5 eller 7).  

Beslut 

att fastställa föreslagna riktlinjer för utseende av ny valberedning 

vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap med 

ändringar avseende att ersätta ”dekanen” med 

”fakultetsnämndens ordförande”,   

att uppdra åt fakultetsnämndens ordförande att ge fakultetens 

röstberättigade möjlighet att nominera personer till ny 

 

Föredragande:  

Marie Forsberg 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.1-3812 
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valberedning för mandatperioden 1 juni 2021 - 31 maj 2024, 

samt  

att ny valberedning utses av fakultetsnämnden vid sitt april-

sammanträde 2021. 

§ 137  Förslag till utseende av ledamot och personlig 
suppleant i rekryteringsgruppen för prorektor  

Ärendet i korthet 

Förordnandet för rektors ställföreträdare, prorektor Karin 

Holmgren, löper ut den 31 december 2021. Därför inleds nu en 

process för att rekrytera en ny prorektor under år 2021 med 

tillträde den 1 januari 2022. 

Vid styrelsens möte 16 december 2020 kommer beslut att fattas 

om hur de inledande delarna av processen för rekryteringen av 

ny prorektor ska se ut, däribland sammansättningen av en 

rekryteringsgrupp. För att en sådan grupp ska kunna utses av 

styrelsen redan i december 2020 har fakultetsnämnderna ombetts 

att nominera vardera en ledamot med personlig suppleant.  

För att underlätta att en jämn könsfördelning i 

rekryteringsgruppen uppnås lämnar denna gång 

fakultetsnämnderna förslag till ledamöter som sedan styrelsen 

fastställer. Dekanerna har samrått inför att förslag lämnats till 

respektive fakultetsnämnd.  

Beslut 

Fakultetsnämnden beslutar, under förutsättning av styrelsens 

beslut,  

att till styrelsen föreslå Helena Hansson som ledamot i 

rekryteringsgruppen för utseenden av prorektor,  

att till styrelsen föreslå Carolyn Glynn som personlig suppleant 

för Helena Hansson i rekryteringsgruppen, samt 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

Helena Hansson deltog inte i nämndens behandling och beslut i 

detta ärende. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

 

SLU ID: SLU ua 

2020.1.1.1-4371 

§ 138  Docentansökan utanför SLU - principdiskussion  

Handlingar 

- Riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU (SLU ID: SLU 

ua 2018.1.1.1-4553). 

 

Föredragande:  

Folke Sitbon 
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Nämnden diskuterade formerna för bedömning av den 

strategiska betydelsen av docenter som inte är anställda vid SLU, 

vilket ingår i beredningen av ansökningar om utnämning av 

externa personer till docent. Det är viktigt att docentnämnden 

ställer samma krav på alla docenter oavsett organisatorisk 

hemvist, men att docentnämnden kan tillämpa lite olika kriterier, 

t.ex. vad gäller visad förmåga att erhålla externa 

forskningsmedel. Prefekterna ska tydligt redogöra för den 

strategiska betydelsen av en extern docent. Docentnämnden bör 

be fakultetsnämnden att avgöra det strategiska behovet i 

svårbedömda fall. 

§ 139  Information från studentkårerna  

Handlingar 

- Underlag från ULS, LMK och doktorandrådet. 

Det föreligger för tillfället ingen ny ledamot föreslagen av 

doktorandrådet. 

 

Föredragande:  

Knut Holmberg 

Andersson 

Jenny Hermansson 

Elsa Lagerkvist 

§ 140  Övriga frågor  

STRÅ (studiesociala rådet) 

Richard Ferguson informerade om att diskussioner förs om att 

STRÅ eventuellt kommer att läggs ner och att rådets frågor 

övertas av JLV rådet. De studiesociala grupperna kvarstår. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 141  Avtackning avgående ledamöter  

Avgående ledamöter Elsa Lagerkvist och Jenny Hermansson 

avtackades för deras insatser under 2020. Saga Svalelid, vice 

ordförande i ULS, avtackades vid AU-NJ den 25 november.  

 

Föredragande:  

Torleif Härd 

§ 142  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 17 februari 2021. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd  

§ 143  Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackade för dagens arbete och önskade alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År samt avslutade mötet. 

Beslut 

att avsluta sammanträdet. 

 

Föredragande:  

Torleif Härd  
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Vid protokollet:  

Marie Forsberg 

Sekreterare 

Justeras: 

Torleif Härd Johanna Bergman Lodin 

Ordförande Justeringsperson  

  

 

 


