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REKTORS BESLUT (REB) 
                                                        §§ 218-223/2020 
2020-12-08                                        SLU ID: 2020.1.1.1-4597 

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

§218/20 
 
Uppdrag – internprissättning 
 
Rektor beslutar  
 
att uppdra åt Per Hansson, 
Verksamhetsledare vid Kompetenscentrum 
Företagsledning (KCF), Institutionen för 
arbetsvetenskap, ekonomi och 
miljöpsykologi vid LTV-fakulteten, att ur ett 
övergripande perspektiv utreda 
internprissättningen inom SLU mellan 
Fastighetsavdelningen och VH-fakulteten. I 
korthet innehåller uppdraget följande  
 

• Se över princip för internprissättning 
(jordbruksprodukter (grovfoder, halm 
mm) osv, vad betalar vi för/till).  

• Är vår modell kostnadseffektiv (hur 
används resurserna i jämförelse med 
andra).  

• Hur fungerar följsamhet och 
kommunikation av överenskommelser 
och avtal (principer för densamma).  

 
Föredragande: Birgitta Wikmark Carlsson 
 

SLU.ua. 
2020.1.1.2-4427 

 
 

 

§219/20 
 
Uppsägning på grund av arbetsbrist 
 
Rektor beslutar  
 
att på grund av arbetsbrist säga upp anställd 
vid universitetsadministrationen.  
 
Föredragande: Helén Widén 
 

SLU.ua. 
2020.2.5.4-4558 
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§220/20 
 
Addendum till kontrakt rörande stöd till 
Etiopiens skogssektor 
 
Rektor beslutar  
 
att underteckna “Addendum NO. 2 to the 
contract agreement between the Ethiopian 
Environment, Forest and Climate Change 
Commission and Swedish University of 
Agricultural Sciences to carry out activities 
under the institutional strengthening for 
catalysing forest sector development project 
in Ethiopia”. 
  
Föredragande: Erik Karltun 
 

SLU.ua. 
2020.4.2-4594 

 
 

 

§221/20 
 
Utreda och föreslå policy för 
datahantering vid SLU  
 
Rektor beslutar  
 
att fastställa direktiv för arbetet med att 
utreda och föreslå en policy för 
datahantering vid SLU enligt bilaga till detta 
beslut,  
 
att förslag till policy och rapport ska 
tillställas rektor senast den 30 juni 2021, 
samt  
 
att uppdraget görs inom ramen för ordinarie 
verksamhet.  
  
Föredragande: Sofia Wretblad 
 

SLU.ua. 
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§222/20 
 
Nominering av kandidater till Pro Futura 
Scientia XVI 
  
Rektor beslutar  
 
att till forskningsprogrammet Pro Futura 
Scientia nominera Docent Erica von Essen, 
Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
Norge, samt Dr. Harry Fischer, institutionen 
för stad och land, SLU. 

SLU.ua. 
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Föredragande: Niklas Nordquist 
 

§223/20 
 
Anställningsförmåner för professor 
Tommy Lundgren 
  
Rektor beslutar  
 
att fastställa anställningsförmåner för 
professor Tommy Lundgren enligt bilaga. 
  
Föredragande: Maria Bergling 
 

SLU.ua. 
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