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Sändlista 

Utnämning av excellenta lärare 

Beslut 

Rektor beslutar  

 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna universitetslektor Maria Andersson 

(ID SLU.ua.2020.2.5.3-4078) till excellent lärare. 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna forskningsledare Kristina Ascárd 

(ID SLU.ua.2020.2.5.3-4089) till excellent lärare. 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna universitetsadjunkt Karin Vargmar 

(ID SLU.ua.2020.2.5.3-4091) till excellent lärare. 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna universitetsadjunkt Petra Thorpert 

(ID SLU.ua.2020.4104) till excellent lärare. 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna universitetslektor Ingrid Ljungvall 

(ID SLU.ua.2020.2.5.3-4120) till excellent lärare. 

att med verkan från den 1 april 2021 utnämna forskningsassistent Hanna Astner 

(ID SLU.ua.2020.2.5.3-4133) till excellent lärare. 

att fr o m april 2021 till december 2021 överföra statsanslag om 5 200 kr per 

månad och excellent lärare till respektive institution  från rektors strategiska medel 

(kst 1000000, prj 89), totalt 280 800 kr, samt 

att i beredningen av anslagsfördelningen för 2022 inordna ersättningen för dessa 

excellenta lärare i den ordinarie anslagsfördelningen. 

 

Redogörelse för ärendet 

Rektor beslutade den 3 juni 2014, §112/14 (dnr SLU.ua.2013.2.5.3-5500), att 

inrätta kompetensnivån och titeln ”excellent lärare”.   
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Rektor beslutade den 15 december 2014, §199/14 (dnr SLU.ua.2014.1.1.1-4996), 

att den som erhåller titeln excellent lärare får ett lönepåslag som motsvarar det som 

ges vid utnämning till docent.  

Från och med anslagsfördelningen för 2021 (ID: SLU ua 2020.1.1.1-3940) tilldelas 

institutioner där excellenta lärare är anställda en prestationsersättning i form av ett 

särskilt statsanslag. I anslagsfördelningen för 2021 är den ersättningen  62 500 kr 

per år, vilket motsvarar 5 200 kr per månad. 

Vid granskningen av ansökningarna tillämpades den instruktion för sökande som 

Nex fastställt (ID. SLU.ua.2020.1.1.1-2153) utifrån förslag i Lars Geschwinds 

utvärdering (ID. SLU.ua.2020.1.1.2-1680) samt de anvisningar för handläggning 

som universitetsdirektören fastställt (ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2418). 

Årets ansökningar inkom den 1 december 2020. De sökande som befanns behöriga 

av Nex blev sakkunniggranskade och intervjuade av sakkunniga tillsammans med 

Nex-ledamöter. Nex beslutade den 11 mars 2021 (protokoll ID. 

SLU.ua.2021.1.1.1-1061) att föreslå till rektor att utnämna sex sökande till 

excellenta lärare.  

Beslutet överensstämmer med förslaget från Nex. Genom beslutet har SLU fått 

ytterligare sex excellenta lärare, sammanlagt finns det fjorton excellenta lärare.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av koordinator Fredrika von Sydow och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. I beredningen av ärendet har även controller Joakim Ögger deltagit. 

Maria Knutson Wedel 

  

  

Fredrika von Sydow 

Sändlista 

Universitetslektor Maria Andersson 

Forskningsledare Kristina Ascárd 

Universitetsadjunkt Karin Vargmar 

Universitetsadjunkt Petra Thorpert 

Universitetslektor Ingrid Ljungvall 

Forskningsassistent Hanna Astner 
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Kopia för kännedom 

Dekanerna 

Fakultetsdirektörerna 

Personalchefen 

Planeringschefen 

Internrevisionen 

Sluss  

Ledamöter i Nex 

Redovisningsenheten 

Prefekt vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa (avseende Maria 

Andersson) 

Prefekt vid institutionen för biosystem och teknologi (avseende Kristina Ascárd) 

Prefekt vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

(avseende Karin Vargmar) 

Prefekt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 

(avseende Petra Thorpert) 

Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper (avseende Ingrid Ljungvall) 

Prefekt vid institutionen för ekonomi (avseende Hanna Astner) 

 


