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Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Niskanen, Rauni Dekan, ordförande Hela mötet 
Emanuelson, Margareta Prodekan, vice ordförande Hela mötet 
Bröjer, Johan Universitetslektor §§ 189-212, del av 

§ 213 
Dicksved, Johan Forskare §§ 189-193, 195-200, 

202-221, del av § 201 
Holmberg Andersson, Knut Ordförande ULS §§ 189-209, 215 
Johansson, Mattias Ordförande VMF Hela mötet 
Penell, Johanna Universitetsadjunkt §§ 189-193, 195-197, 

199-208 
Sandberg, Eva Universitetslektor Hela mötet 
Sternberg Lewerin, Susanna Professor Hela mötet 
Ström Holst, Bodil Universitetslektor §§ 189-200, 202-221, 

del av § 201 
 

Närvarande suppleanter   
Namn Titel Närvarande 
Hansson, Kerstin Universitetslektor, 1:a 

suppleant 
§§ 189-197, 199-221 

Gunnarsson, Stefan Universitetslektor, 2:a 
suppleant 

§§ 189-193, 195-200, 
202-221, del av § 201 

 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Alderborn, Inger Fakultetsekonom §§ 195-196 
Berglund, Mika VMF ordförande 2021 Hela mötet 
Brihall, Emma ULS ordförande 2021 §§ 189-209, 215 
Carlström, Caroline Fakultetsdirektör  §§ 189-194, 196-213, 

215, 219-221 
Claesson, Patrik Kommunikatör Hela mötet 
de Koning, Dirk-Jan Professor, vicedekan §§ 205-221 
Ekström, Malin JLV-handläggare § 210 
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Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Enström, Eva Fakultetshandläggare §§ 197-201 
Hagberg Gustavsson, Malin Facklig företrädare, Saco Hela mötet 
Hedenskog, Sarah Fakultetshandläggare §§ 197-201 
Håstad, Olle Forskningssekreterare § 214 
Jungnelius, Kristina Sekreterare Hela mötet 
Karlsson, Jimmy Ekonom §§ 195-196 
Nyman, Sofia Postdoktor, vicedekan Hela mötet 
Rönnberg, Henrik Professor, vicedekan §§ 189-196, 198-203, 

205-215, 219 
Segesten, Ida ULS vice ordf. 2021 §§ 189-209, 215 
Thomsson, Ola Forskningssekreterare §§ 211-213, 219 
Åström, Ulrika Kommunikatör §§ 212-213 

 

Förhindrade   
Namn Titel  
Clasen, Julie Forskarstuderande  
Olsson, Lotta Facklig företrädare, ST  
Pedersen, Anja Suppleant forskarstuderande, 

doktorandrådet 
 

Svalelid, Saga Suppleant studenterna, vice 
ordförande ULS 

 

Wickman, Peter Facklig företrädare, Seko  
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§ 189 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till dagens 
sammanträde. 

Beslut 
att öppna sammanträdet. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 190 Utseende av justeringsperson 

Beslut 
att utse Mattias Johansson att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 191 Fastställande av föredragningslistan och anmälan av 
övriga frågor 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan. 

Anmälda övriga frågor 

Frågor ställs angående  

• möte med Göran Bergkvist, ordförande i FältForsk. 
Informationen behandlas i samband med paragraf 209. 

• Uppsala antibiotikacenter och Uppsala diabetescentrum. 
Frågan behandlas i samband med paragraf 214. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 192 Anmälan av jäv under mötet 

Anmälda jäv 
Jäv anmäls av Stefan Gunnarsson och Johan Dicksved för 
paragraferna 194 och 201, Johanna Penell för paragraferna 194  
och 198, Kerstin Hansson för paragraf 198, Bodil Ström Holst 
för paragraf 201 och Henrik Rönnberg för paragraf 204. 

 

 

 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 
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§ 193 Protokoll från föregående möte 

Handlingar  
Protokoll från sammanträde den 21 oktober 2020  

Beslut 
att lägga protokollet från sammanträde den 21 oktober 2020 till 
handlingarna. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 194 Förslag till utseende av ledamot och personlig 
suppleant i rekryteringsgrupp för ny prorektor  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 

Ärendet i korthet 
Förordnandet för nuvarande prorektor Karin Holmgren löper ut 
den 31 december 2021 varför processen ska inledas för att 
rekrytera en prorektor under år 2021 med tillträde den 1 januari 
2022. 

Universitetsstyrelsen har aviserat att den vid sitt sammanträde 
den 16 december 2020 kommer att inrätta en partssammansatt 
rekryteringsgrupp för prorektor. Fakultetsnämnderna bedöms få 
styrelsens uppdrag att föreslå en ordinarie ledamot i 
rekryteringsgruppen samt en personlig suppleant, vilken träder in 
om den ordinarie ledamoten får förhinder. Gruppen ska vara 
beredd att inleda sitt arbete i januari kommande år. För att kunna 
uppfylla styrelsens väntade uppdrag är det angeläget att 
fakultetsnämnden fattar beslut om ledamot och suppleant under 
innevarande år. 

I syfte att uppnå en jämn könsfördelning i rekryteringsgruppens 
sammansättning har dekanerna efter samråd kommit överens om 
att S-fak och VH-fak ska föreslå män till rekryteringsgruppen, 
medan övriga fakulteter ska föreslå kvinnor. De föreslagna 
personerna är tillfrågade och har accepterat uppdraget. 

Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar, under förutsättning av styrelsens 
beslut 

att föreslå styrelsen att utse universitetslektor Stefan Gunnarsson 
till ledamot i rekryteringsgruppen, 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4371 
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att föreslå styrelsen att utse forskare Johan Dicksved som 
personlig suppleant för Stefan Gunnarsson i 
rekryteringsgruppen, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Antecknas till protokollet 

Att Johan Dicksved, Johanna Penell och Stefan Gunnarsson på 
grund av jäv inte deltog i nämndens sammanträde vid beredning 
och beslut i ärendet. 

§ 195 VH:s slutliga anslagsfördelning 2021  

Ärendet i korthet 
Fakultetsnämnden informeras om den beslutade 
anslagsfördelningen för VH-fakulteten för år 2021. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

Föredragande:  
Inger Alderborn 

§ 196 Budget för VH-fakulteten 2021  

Ärendet i korthet 
Fakultetsekonomerna redogör för VH-fakultetens budget år 
2021. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

Föredragande:  
Jimmy Karlsson 
Inger Alderborn 

§ 197 Anställningsprofil för rekryteringen av en professor i 
renskötsel (HUV)  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Anställningsprofil 

Ärendet i korthet 
Den 8 mars 2019 inkom institutionen för husdjurens utfodring 
och vård (HUV) med en anhållan om att påbörja 
rekryteringsprocessen för en professor i renskötsel. Den 10 maj 
inkom en komplettering till anhållan. 

Fakultetsnämnden beslutade den 4 juni 2019 (SLU ua 
2019.1.1.2-3392) att bilda en arbetsgrupp för översyn av området 
rennäring. Översynen inkom den 9 december 2019. Den 15 
september 2020 beslutade fakultetsnämnden att under 

 

Föredragande:  
Sarah Hedenskog 
 
SLU ID: SLU ua 
2019.2.5.1-1391 
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förutsättning av rektors tillstyrkande, starta processen och att 
institutionen skulle inkomma med förslag på en bred 
anställningsprofil enligt rekommendationer i rapport från 
”Arbetsgrupp för översyn av området rennäring vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet 2019-12-09”.  

Institutionen inkom den 28 oktober 2020 med en 
anställningsprofil som skickades till dekan vid S-fakulteten 
Göran Ståhl för påseende och utlåtande varpå 
anställningsprofilen bereddes vid lärarförslagsnämndens 
sammanträde den 20 november 2020. Efter revidering från 
institutionen har anställningsprofilen presenterats i rektors 
ledningsråd den 1 december 2020, och FNBu2 den 2 december 
2020. 

Beslut 
att fastställa föreliggande anställningsprofil i enlighet med 
institutionens förslag, 

att, under förutsättning av rektors tillstyrkande, utlysa 
anställningen som professor i renskötsel, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 198 Utseende av sakkunniga för prövning till anställning 
som professor i veterinärmedicinsk epidemiologi  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Motivering från institutionen för kliniska vetenskaper 
3. Förslag på sakkunniga inkl. Cv:n med publikationslistor – 

Päivi Rajala-Schultz, Peter T. Thomsen, J.A. (Arjan) 
Stegeman 

4. Anställningsprofil – svenska och engelska 
5. Sökandeförteckning 

Ärendet i korthet 
Förslag till sakkunniga för anställningen som professor i 
veterinärmedicinsk epidemiologi har inkommit från institutionen 
för kliniska vetenskaper (KV) den 16 november 2020. 
Pedagogisk sakkunnig Maria Wester har valts ut av handläggare 
från fastställd lista över pedagogiskt sakkunniga (SLU ua 
2020.2.5.1-3407). De föreslagna har preliminärt tackat ja till 
uppdraget och angivit att det inte föreligger något 
jävsförhållande mellan dem och de sökande. 

 

Föredragande:  
Sarah Hedenskog 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.2.5.1-2618 
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Beslut 
att till sakkunniga för prövning till anställningen som professor i 
veterinärmedicinsk epidemiologi utse följande personer: 

• Päivi Rajala-Schultz, University of Helsinki, Finland 

• Peter T. Thomsen, Aarhus University, Danmark 

• J.A. (Arjan) Stegeman, Utrecht University, 
Nederländerna 

• Maria Wester, Universitetspedagogik och lärandestöd, 
Umeå universitet 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
Antecknas till protokollet 

Att Johanna Penell och Kerstin Hansson på grund av jäv inte 
deltog i nämndens sammanträde vid beredning och beslut i 
ärendet. 

 

§ 199 Adjungering av universitetslektor i hippologi med 
inriktning hästens biologi 

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Anhållan från institutionen för anatomi, fysiologi och 

biokemi (AFB) 
3. CV Malin Connysson 
4. Förslag på sakkunniga inkl. Cv:n med publikationslistor – 

Markku Saastamionen och Anne-Helene Tausson 
5. Protokoll LFN 26 oktober 2020 

Ärendet i korthet 

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) har 
inkommit med en anhållan om att under perioden 2021-01-01- 
2022-12-31 med en omfattning om 20 % få adjungera doktor 
Malin Connysson som lektor knuten till AFB:s hippologenhet.  

Förslag har inkommit från institutionen på sakkunniga till att 
granska Malin Connysson för anställningen som adjungerad 
lektor. De föreslagna har preliminärt tackat ja till uppdraget och 
angivit att det inte föreligger något jävsförhållande mellan dem 
och den sökande. Lärarförslagsnämnden (LFN) behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 2020. 

 

Föredragande:  
Eva Enström 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.2.5.1-3630 
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Beslut  
att föreslå institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi 
(AFB) att anställa Malin Connysson som adjungerad lektor i 
hippologi med inriktning hästens biologi vid AFB:s 
hippologenhet från och med 1 januari 2021 tills vidare dock 
längst till och med 31 december 2022 med en omfattning på 
20 % av heltid, under förutsättning att sakkunniga samt LFN 
bedömer henne uppfylla kraven för anställning som adjungerad 
universitetslektor,  

att till sakkunniga för prövning av Malin Connysson till 
anställningen som adjungerad lektor utse följande personer: 

• Professor Markku Saastamionen, Natural Resources 
Institute Finland 

• Professor Anne-Helene Tausson, University of 
Copenhagen 

• att som pedagogiskt sakkunnig från av FN beslutad lista 
utse avdelningschef Karin Apelgren, Uppsala Universitet 
Studentavdelningen,  

att finansieringen av adjungeringen sker inom ramen för 
anställningen vid Wången AB, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 200 Adjungering av professor i patologi med inriktning 
infektiösa viltsjukdomar 

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Anhållan från institutionen 
3. Protokoll lärarförslagsnämnden 26 oktober 2020 

Ärendet i korthet 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
(BVF) inkom den 28 september 2020 med en begäran om att 
anställa Dolores Gavier-Widén som adjungerad professor i 
patologi med inriktning infektiösa viltsjukdomar vid 
institutionen under en period på tre år med en omfattning på 
20 % av heltid. Dolores Gavier-Widén har under flera år varit 
adjungerad som universitetslektor vid BVF. D. Gavier-Widén 
blev i slutet av 2019 utsedd till professor i infektiösa 
viltsjukdomar vid SVA efter sakkunnigprövning. 
Lärarförslagsnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 26 
oktober 2020 ärendet och bedömer Dolores vara såväl 

 

Föredragande:  
Eva Enström 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.2.5.1-3633 



Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden 2020-12-16 
 

10/21 
 

pedagogiskt som vetenskapligt skicklig och därmed behörig att 
anställas som adjungerad professor vid SLU. 

Beslut  
att föreslå rektor att under perioden 2021-02-01 tills vidare dock 
längst till och med 2024-01-31 anställa Dolores Gavier-Widén 
som adjungerad professor i patologi med inriktning infektiösa 
viltsjukdomar vid institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap (BVF) med en omfattning på 20 %, 

att sakkunnigprövning är uppenbart obehövlig, 

att finansieringen av adjungeringen fortsatt sker inom ramen för 
anställningen vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 
samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 201 Utnämning av docenter 

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Protokoll från docentnämndens sammanträde 2020-11-18 
3. Utlåtanden från ämnesrepresentant och pedagogrepresentant 

för respektive sökande. 

Ärendet i korthet 

Baserat på granskning inom nämnden, granskning och yttranden 
från sakkunniga samt efter föreläsningar med yttranden från 
ämnes- och pedagogrepresentanter föreslår docentnämnden att 
Magdalena Presto Åkerfeldt, Gunnar Andersson, Maja 
Malmberg och Annika Bergström utnämns till docenter. 

 

Föredragande:  
Sarah Hedenskog 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.2.5.1-1174 
2020.2.5.1-1175 
2020.2.5.1-1176 
2020.2.5.1-1178 
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Beslut  
att utnämna följande personer till docenter vid fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap : 

• Magdalena Presto Åkerfeldt i ämnet husdjursvetenskap 
inriktning utfodring och skötsel. 
SLU ua 2020.2.5.1-1174 

• Gunnar Andersson i ämnet klinisk vetenskap inriktning 
veterinär folkhälsovetenskap. SLU ua 2020.2.5.1-1175 

• Maja Malmberg i ämnet medicinsk biovetenskap 
inriktning molekylär infektionsbiologi. 
SLU ua 2020.2.5.1-1176 

• Annika Bergström i ämnet klinisk vetenskap inriktning 
kirurgi. SLU ua 2020.2.5.1-1178 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
Antecknas till protokollet 

Att Johan Dicksved och Stefan Gunnarsson på grund av jäv inte 
deltog i nämndens sammanträde vid beredning och beslut i 
ärendet kring Magdalena Presto Åkerfeldt. Bodil Ström Holst 
deltog inte på grund av jäv i nämndens sammanträde vid 
beredning och beslut i ärendet kring Maja Malmberg. 

 

§ 202  Sammanträdestider för fakultetsnämnden ht 2021  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 

Ärendet i korthet 
Enligt fakultetsnämndens arbetsordning (SLU ua 2019.1.1.1-65) 
har fakultetsnämnden normalt fyra ordinarie sammanträden på 
våren och tre sammanträden på hösten. 

Beslut 
att fakultetsnämnden sammanträder följande dagar hösten 2021: 

onsdagen den 15 september, 

onsdagen den 20 oktober, samt 

onsdagen den 15 december. 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4137 
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§ 203  Utökat uppdrag som vicedekan vid VH-fakulteten  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 

Ärendet i korthet 
Fakultetsnämnden beslutade den 22 januari 2019, §7/19, att utse 
Dirk-Jan de Koning till vicedekan med ansvar för forskning och 
utbildning på forskarnivå från och med den 1 februari 2019 och 
att uppdragets omfattning skulle motsvara 40 % (SLU ua 
2019.2.5.2-84). 

Dirk-Jan de Koning får från och med den 1 januari 2021 utökade 
uppgifter inom ramen för sitt uppdrag som vicedekan varför 
uppdraget utökas till att omfatta totalt 50 % av lönekostnaden. 

Beslut 
att för perioden den 1 januari 2021 tills vidare, dock längst till 
och med den 31 mars 2022, utöka Dirk-Jan de Konings uppdrag 
som vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå på 
VH-fakulteten med 10 %, samt 

att VH-fakulteten därmed betalar 50 % av lönekostnaden för 
Dirk-Jan de Koning som vicedekan för forskning och utbildning 
på forskarnivå för perioden i fråga. 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4269 

§ 204  Minskat uppdrag som vicedekan vid VH-fakulteten  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 

Ärendet i korthet 
Fakultetsnämnden beslutade den 22 januari 2019, §8/19, att utse 
Henrik Rönnberg till vicedekan med ansvar för samverkan inom 
klinikrelaterad verksamhet från och med den 1 februari 2019 och 
att uppdragets omfattning skulle motsvara 40 % (SLU ua 
2019.2.5.1-84). Den 27 mars 2019, § 71/19 beslutade 
fakultetsnämnden att utöka uppdraget till 50 % (SLU ua 
2019.2.5.1-1315).  

Då vicedekanens arbetsuppgifter har minskat, återgår uppdraget 
som vicedekan till att omfatta 40 %. 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2019.2.5.1-1315 
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Beslut 
att för perioden den 1 januari 2021 tills vidare, dock längst till 
och med den 31 mars 2022, minska Henrik Rönnbergs uppdrag 
som vicedekan för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet 
på VH-fakulteten med 10 %, samt 

att VH-fakulteten därmed betalar 40 % av lönekostnaden för 
Henrik Rönnberg som vicedekan för samverkan inom 
klinikrelaterad verksamhet för perioden i fråga. 

Antecknas till protokollet 

Att Henrik Rönnberg på grund av jäv inte deltog i nämndens 
sammanträde vid beredning och beslut i ärendet. 

§ 205  Former för utseende av valberedning 2021-2024  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Preliminär tidplan och arbetsgång för utseende av ny 

valberedning för FN-VH 2021-2024 
3. Utdrag ur VH-fakultetens delegationsordning 
4. Styrelsens delegationsordning 

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. Valberedningen ska utses av fakultetsnämnden senast den 
15 maj och tillträder den 1 juni det år som den utses. 
Mandatperioden är tre år. 

Beslut 
att uppdra åt dekanen att i samråd med nuvarande valberedning 
senast den 6 april 2021 föreslå ledamöter och personliga 
ersättare samt ordförande och vice ordförande i VH-fakultetens 
valberedning för perioden den 1 juni 2021 till och med den 31 
maj 2024. I processen ska följande beaktas: 

- De röstberättigade ska ges möjlighet att nominera 
personer till valberedningen. 

- De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha 
accepterat uppdraget. 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4310 
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- Förslaget ska beakta dels vad som anges i styrelsens och 
VH-fakultetens delegationsordningar beträffande 
former för utseende av fakulteternas valberedningar, 
dels eftersträva en så bred representation som möjligt. 

att beslut om ny valberedning ska ske vid fakultetsnämndens 
möte den 5 maj 2021, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 206  Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och 
promotorer vid VH-fakulteten  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Förslag till riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och 

promotorer vid VH-fakulteten 

Ärendet i korthet 
Fakultetens nuvarande riktlinjer för utseende av hedersdoktor vid 
fakulteten fastställdes den 11 februari 2004 (SLU ua 18.5-
618/04). Nya riktlinjer fastställs i och med dagens beslut och 
börjar gälla från och med den 1 januari 2021. Det som tillkommit 
eller ändrats är bland annat: 

- Kretsen som kan nominera hedersdoktorer har utökats 
från valförsamlingen till de röstberättigade. 

- Tio (10) av fakultetens röstberättigade ska stå bakom 
förslaget. Det är önskvärt att flera institutioner står 
bakom nomineringen. 

- Hänvisning till Sveriges Universitets- och 
Högskoleförbunds rekommendationer angående 
utseende av hedersdoktorer. 

- Förtydligande att VH-fakulteten inte utser 
hedersdoktorer med tidigare doktorsexamen från SLU. 

- Former för utseende av promotor och ställföreträdande 
promotor förs in i riktlinjerna. 

Beslut 
att fastställa riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och 
promotorer vid VH-fakulteten i enlighet med bilaga, samt 

att upphäva tidigare riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid 
VH-fakulteten (SLU ua 18.5-618/04). 

 

 

Föredragande:  
Kristina Jungnelius 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4336 
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§ 207 Information från studentkårerna och doktorandrådet  

Handlingar 
Information från studentkårerna och doktorandrådet 

Ärendet i korthet 
Fakultetsnämndens ledamöter som är utsedda av studenterna 
informerar kort från respektive organisation och verksamhet. 

 

Föredragande:  
Mattias Johansson 
Knut Holmberg 
Andersson 
 

§ 208 Information från fakultetsledningen  

Handlingar 
1. Information från fakultetsledningen 
2. Bilaga Årlig rapport VRD 
3. Bilaga Rapport 2020:3 från AgriFood 

Ärendet i korthet 
Kort information från respektive område. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 
 

§ 209 Västra Götalandsregionen (VGR) och Regional 
jordbruksforskning för norra Sverige (RJN)  

Ärendet i korthet 

Prodekanen informerar om SLU:s samverkan med Västra 
Götalandsregionen (VGR) och med Regional jordbruksforskning 
för norra Sverige (RJN). Nya programperioder börjar för både 
VGR och RJN 2021-2023. 

Stefan Gunnarsson informerar kort från samverkanskommitténs 
förra möte där Göran Bergkvist, universitetslektor och 
ordförande i FältForsk presenterade SLU FältForsks 
ämneskommittéer. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

 

 

 

 

Föredragande:  
Margareta Emanuelson 
Stefan Gunnarsson 
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§ 210 Workshop om jämställdhet och lika villkor  

Ärendet i korthet 

Lika villkorshandläggare Malin Ekström håller i en workshop, 
där fakultetsnämnden får diskutera olika case i grupper. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

Föredragande:  
Malin Ekström 
Sofia Nyman 

§ 211  Starta process för rekrytering av en professor i 
produktion av livsmedel, baserat på vall- och 
grovfoder  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Anhållan från prefekten vid HUV 2020-11-10  
3. Bilaga till anhållan 

Ärendet i korthet 
Den 10 november 2020 inkom prefekten vid institutionen för 
husdjurens utfodring och vård (HUV) med en anhållan om att få 
återbesätta den fakultetsfinansierade professorsanställningen vid 
institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i 
grovfodrets utnyttjande med delvis ny inriktning, produktion av 
livsmedel, baserat på vall- och grovfoder. Anhållan utformades 
av prefekten på HUV för att undvika jäv och det är prefekten på 
HUV som kommer att vara involverad i allt fortsatt arbete med 
rekryteringen. 

Ärendet har beretts av en beredningsgrupp bestående av Dirk-Jan 
de Koning (samordnare), Ola Thomsson (samordnare), Susanna 
Sternberg Lewerin, Johan Bröjer och Johan Dicksved. Gruppens 
förslag är att starta processen för rekrytering av en professor i 
produktion av animaliska livsmedel, baserat på vall- och 
grovfoder. Professorsanställningen kommer att finansieras inom 
det basanslag för forskning och forskarutbildning som fördelas 
till institutionen från fakulteten för ämnesområdet. 

Vid dagens sammanträde enas fakultetsnämnden om att lägga till 
ordet ”animaliska”, så att det blir tydligt att anställningen rör 
animaliska livsmedel. 

 

Föredragande:  
Dirk-Jan de Koning 
Ola Thomsson 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.2.5.1-4319 
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Beslut 
att, under förutsättning av rektors tillstyrkande, starta processen 
för rekrytering av en professor i produktion av animaliska 
livsmedel, baserat på vall- och grovfoder, 

att uppdra åt rekryteringshandläggaren på VH-fakulteten att 
kontakta prefekten på institutionen för husdjurens utfodring och 
vård (HUV) att inkomma med förslag på anställningsprofil, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 212  VH-fakultetens strategi 2021-2025  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. Strategi för VH-fakulteten 2021-2025 
3. SLU:s strategi 2021-2025 

Ärendet i korthet 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har tagit 
fram ett strategidokument för åren 2021–2025. Nuvarande 
strategi (Strategi för VH-fakulteten 2017-2020) gäller till och 
med den 31 december 2020 (SLU ua 2016.1.1.1-4435). 

Processen för framtagandet av en ny strategi påbörjades under 
hösten 2019 och har bestått av flera delar, där fakultetsledningen 
löpande varit delaktig i processen. Vicedekan Dirk-Jan de 
Koning och forskningssekreterare Ola Thomsson har ansvarat 
för att utifrån inkomna synpunkter från institutionerna och 
fakultetsledningen utarbeta ett förslag till strategi. Utkastet till 
strategin har diskuterats i fakultetsnämnden vid ett flertal 
tillfällen, varit på remiss till institutionerna och har även 
behandlats i prefektrådet. 

SLU:s styrelse fastställde universitetets övergripande strategi 
2021-2025 i september (SLU ua 2020.1.1.1-3420). Fakulteternas 
strategier ingår som bilagor till den övergripande strategin och 
de ska precisera och komplettera universitetets gemensamma 
strategi. 

Beslut 
att fastställa strategi för fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap för åren 2021 – 2025 i enlighet med bilaga till 
detta protokoll. 

 

Föredragande:  
Dirk-Jan de Koning 
Ola Thomsson 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-3282 
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§ 213  VH-fakultetens verksamhetsplan 2021  

Handlingar 
1. Förslag till beslut 
2. VH-fakultetens verksamhetsplan 2021 

Ärendet i korthet 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har tagit 
fram ett strategidokument för åren 2021–2025 som beslutas om 
vid fakultetsnämndens sammanträde den 16 december 2020 
(SLU ua 2020.1.1.1-3282). 

SLU:s styrelse fastställde universitetets övergripande strategi 
2021-2025 i september 2020 (SLU ua 2020.1.1.1-3420). 
Strategin kommer inför varje verksamhetsår att konkretiseras i 
form av prioriterade åtgärder och uppdrag i SLU:s 
verksamhetsplan. Genomförandet kommer att följas upp årligen 
och åtgärderna revideras efter behov. Detsamma gäller för 
fakulteternas verksamhetsplaner. 

Vicedekan Dirk-Jan de Koning och forskningssekreterare Ola 
Thomsson har ansvarat för att utarbeta ett förslag till 
verksamhetsplan 2021 för VH-fakulteten. Förutom att 
fakultetsnämnden behandlat ärendet vid tidigare sammanträden 
har fakultetsledningen och prefektrådet deltagit i processen.  

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 16 december 2020 
presenteras förslaget till verksamhetsplan och eventuella slutliga 
synpunkter inhämtas. Då fakultetsnämndens nästa sammanträde 
inte är förrän den 8 februari 2021, föreslås nämnden delegera till 
ordföranden att besluta om verksamhetsplanen. 

Beslut 
att delegera till fakultetsnämndens ordförande att fastställa 
verksamhetsplan för fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap för 2021, samt 

att verksamhetsplanen ska redovisas vid fakultetsnämndens 
sammanträde den 8 februari 2021. 

 

 

 

 

Föredragande:  
Dirk-Jan de Koning 
Ola Thomsson 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4661 
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§ 214 Hantering av coronafrågor m.m. 

Ärendet i korthet 
Forskningssekreteraren informerar om hur mötesstrukturen kring 
coronafrågor är uppbyggd på SLU och han lyfter hur viktigt det 
är att säkerställa att frågorna går rätt vägar. 

Dekanen informerar om föregående prefektråd där även 
institutionsstudierektorerna deltog för att diskutera coronafrågor. 

Forskningssekreteraren informerar även kort om Uppsala 
Diabetescenter och Uppsala Antibiotikacenter. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

Föredragande:  
Olle Håstad  
Rauni Niskanen 
 

§ 215 SLU Future One Health 

Ärendet i korthet 
Dekanen informerar om att framtidsplattformen SLU Framtidens 
djur, natur och hälsa från och med den 1 januari 2021 kommer 
att heta SLU Future One Health. Dekanen har den 4 december 
2020 beslutat om en ny programchef och en ny styrgrupp för 
framtidsplattformen. 

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 216 Beslutslista 

Handlingar 
Dekanbeslutslista 7/2020 

Ärendet i korthet 
Sammanställning av dekanbeslut anmäls. 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 
 
SLU ID: SLU ua 
2020.1.1.1-4723 

§ 217 Vid sammanträdet anmälda övriga frågor 

Ärendet i korthet 

Anmälda frågor har behandlats vid paragraferna 209 och 214. 
 
 
 

 

Föredragande:  
Rauni Niskanen 
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§ 218 Något att lyfta till webben för att informera VH:s 
medarbetare  
Kommunikatören lämnar förslag på ärenden som behandlats 
under dagens sammanträde och som kan informeras om till 
VH-fakultetens medarbetare. 

 

Föredragande:  
Patrik Claesson 

§ 219 Nästa sammanträde 
Ordföranden informerar om att nästa ordinarie sammanträde äger 
rum den 8 februari 2021.  

De planerade kompetensförsörjningsdagarna på Krusenbergs 
herrgård den 28-29 januari 2021 blir istället digitala. 
Forskningssekreteraren och vicedekanen för forskning och 
utbildning på forskarnivå informerar om tänkt upplägg av 
dagarna. 

 
Föredragande:  
Rauni Niskanen            
Ola Thomsson            
Dirk-Jan de Koning 

§ 220 Reflektioner från dagens sammanträde 
Fakultetsnämndens ledamöter reflekterar kort över dagens 
sammanträde. 

 
Föredragande:  
Rauni Niskanen 

§ 221 Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för dagens arbete och önskar alla en trevlig 
jul- och nyårshelg. 

Beslut 
att avsluta sammanträdet. 

 
Föredragande:  
Rauni Niskanen 
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Vid protokollet:  

Kristina Jungnelius 

Sekreterare 

Justeras: 

Rauni Niskanen Mattias Johansson 

Ordförande Justeringsperson 
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