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Tid och plats
Onsdagen den 8 juni i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp och via Zoom
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Närvarande ledamöter
Namn
Lunner Kolstrup, Christina
Lövrie, Karl

Titel
Ordförande, forskare
Vice ordförande
universitetslektor,
Universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Doktorandrådsledamot,
forskarstuderande
ULS, student
Vicedekan, forskare FLK

Närvarande
Hela mötet
Hela mötet

Titel
Verksamhetsledare, 2:a
suppleant
Professor, 1:a suppleant,

Närvarande
Hela mötet

Namn
Carlsson, Anders

Titel
Prefekt VF

Drottberger, Annie
Ignell, Rickard
Johansson, Lars
Ljung, Torleif

SACO
Prefekt VSB
Prefekt SOL
Sekreterare,
fakultetshandläggare
Kommunikatör
Fakultetsdirektör
Utbildningsledare

Närvarande
§§ 84 (delar av) –
85 (delar av), via
video
Hela mötet
§ 86
§§ 80-81
Hela mötet

Chawade, Aakash
Guzhva, Oleksiy
Hellström, Maria
Johnn, Alice
Lankinen, Åsa

§§ 74-83, via video
Hela mötet
Hela mötet
Via video
§§ 74-78 och 80-90

Tjänstgörande suppleant
Namn
Dahl, Caroline
Grenville-Briggs Didymus, Laura

§§ 74-78 och 80-90

Övriga närvarande

Neldestam Larsson, Anette
Nothnagl, Margit
Thomsson, Annica

Förhindrade, ledamöter
Namn
Butler, Emma
Navarrete, Nathalie
Samuelsson, Emma

Titel
Adjunkt
Vice ordf. ULS, student
Ordf. ASK, student

Förhindrade, övriga
Namn
Andersen, Josefine
Larsen, Anne
Sassner, Hanna
Schroeder, Håkan

Titel
Ordf. LMK, student
ST
Prefekt BT
Vicedekan, forskningsledare
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Hela mötet
§§ 81-86
§ 87
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§ 74

§ 75

§ 76

Sammanträdets öppnande
Beslut

Föredragande:

att förklara sammanträdet öppnat.

Christina Lunner Kolstrup

Utseende av justeringsperson
Beslut

Föredragande:

att utse Oleksiy Guzhva till justeringsperson för mötet.

Christina Lunner Kolstrup

Fastställande av föredragningslistan
Beslut

Föredragande:

att fastställa föredragningslistan.

Christina Lunner Kolstrup

Under mötets gång ändrades ordningen på punkterna.

§ 77

Protokoll från föregående möte
Handlingar
- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 11 maj 2022

Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup

Beslut
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 78

Fyllnadsval till fakultetsnämnden vid fakulteten för
landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap perioden 2022-2024
Handlingar
- Beslutsförslag
Ärendet i korthet
Två ledamöter i fakultetsnämnden, Emma Butler och Mats
Gyllin, har från och med den 1 juli avsagt sig sina uppdrag. Detta
innebär att fakultetsnämndens två suppleanter, Laura GrenvilleBriggs Didymus och Caroline Dahl, blir ordinarie ledamöter, i
enlighet med styrelsens delegationsordning (SLU.ua.2022.1.1.11562, sid 9 – 10).
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Föredragande:
Torleif Ljung
SLU ID:
SLU.ltv.2022.1.1.1-424

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 8 juni 2022

Det finns inget krav i styrelsens delegationsordning på att hålla
fyllnadsval när två ledamöter avgår (SLU.ua.2022.1.1.1-1562,
sid 10), men då större delen av mandatperioden återstår, gör
dekanen bedömningen att fyllnadsval bör anordnas.
Beslut om röstlängd, tidsplan och de övriga bestämmelser som
behövs för att valet ska kunna genomföras fattas av dekan i
enlighet med styrelsens delegationsordning (SLU.ua.2022.1.1.11562, sid 17).
Inför beslutet har förslaget diskuterats med valberedningens
ordförande.
Beslut
att genomföra fyllnadsval för uppdragen som första och andra
suppleant i fakultetsnämnden vid fakulteten för
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
(FN-LTV), samt
att uppdra åt valberedningen att till de röstberättigade lämna
förslag på kandidater för uppdragen. Valberedningen ska i sitt
förslag ta hänsyn till fakultetsnämndens nuvarande
sammansättning för att få en bred representation från fakulteten
vad gäller ämnesmässig fördelning, geografiska aspekter och
jämställdhetsaspekter (LTV-fakultetens delegationsordning, sid
8, SLU.ltv.2022.1.1.1-28).

§ 79

Delegering av beslut om utseende av sakkunniga vid
anställning av universitetslektor i ekologi med
inriktning mot hållbar växtproduktion
Handlingar
- Beslutsförslag

Föredragande:
Torleif Ljung
SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-1142

Ärendet i korthet
Sista ansökningsdag för anställningen är den 14 juni. Då dagens
fakultetsnämndsmöte (den 8 juni) är terminens sista, önskar
prefekt Rickard Ignell, om möjligt, att beslutet delegeras till
dekanen. Ärendet skulle fördröjas onödigt länge om beslut om
sakkunniga skulle fattas vid fakultetsnämndens första möte i
höst, den 31 augusti 2022.
Beslut
att till dekanen delegera utseende av sakkunnig vid anställning
av universitetslektor i ekologi med inriktning mot hållbar
växtproduktion.
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Åsa Lankinen och Laura Grenville-Briggs Didymus anmälde jäv
och lämnade rummet när ärendet behandlades.

§ 80

Utseende av sakkunniga vid anställning av professor i
landskapsarkitektur med inriktning mot designteori
Handlingar
- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- CV och publikationslista Jacky Bowring
- CV och publikationslista Udo Weilacher
- CV och publikationslista Karin Helms
- Lista på sökande

Föredragande:
Lars Johansson
SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-686

Ärendet i korthet
Sista ansökningsdag var den 22 april 2022. Brev till institutionen
för stad och land, angående förslag på sakkunniga, skickades ut
den 24 april 2022.
Beslut
att utse professor Jacky Bowring, Lincoln University (NZ),
professor Udo Weilacher, Technische Universität München (DE)
och professor Karin Helms Oslo school of Architecture and
Design (NO) till sakkunniga vid anställning av professor i
landskapsarkitektur med inriktning mot designteori.

§ 81

Utlysning av anställning som universitetslektor i
landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar
landskapsförvaltning
Handlingar
- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annons, svensk version
- Annons, engelsk version

Föredragande:
Lars Johansson
SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-2282

Ärendet i korthet
Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för
2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839). Fakultetens
rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den
30 maj 2022.
Beslut
att bifalla den föreslagna utlysningstexten, både svensk och
engelsk version, med smärre språkliga justeringar,
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att anställningen utannonseras på SLU:s och arbetsförmedlingens
hemsidor, samt
att ansökningstiden ska vara 2 månader.

§ 82

Informationspunkter
Föredragande:

Handlingar
- Dekanens informationspunkter
- VDFU:s informationspunkter
- VDSF:s informationspunkter
- ASK:s informationspunkter
- ULS informationspunkter

Christina Lunner Kolstrup

Ärendet i korthet
Inga frågor som skulle tas till protokollet framkom angående
informationspunkterna.

§ 83

Beslutslistor
Handlingar

Föredragande:

- Beslutslista dekan
- Beslutslista VDFU

Christina Lunner Kolstrup

Beslut
att lägga beslutslistorna till handlingarna.

§ 84

Utlysning av anställning som biträdande
universitetslektor i växtbioteknik med inriktning mot
växtcelltotipotens och vävnadsodling
Handlingar
- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annons, svensk version
- Annons, engelsk version

Föredragande:
Anders Carlsson
SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-2379

Ärendet i korthet
Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för
2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839). Fakultetens
rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den
3 juni 2022.
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Vid sittande möte konstaterade fakultetsnämnden att den inte
hunnit sätta sig in i ärendet då majoriteten av underlaget skickats
ut dagen innan.
Vidare menade nämnden att den föreslagna utlysningen
ämnesmässigt ligger nära forskning som bedrivs på institutionen
för växtskyddsbiologi (VSB) och efterfrågade därför att
inriktningen för den tilltänkta utlysningen av biträdande
universitetslektor diskuteras och förankras med VSB.
Beslut
att bordlägga ärendet till fakultetsnämndens möte den 31 augusti,
samt,
att inriktningen för den tilltänkta utlysningen av biträdande
universitetslektor diskuteras och förankras med prefekt vid
institutionen för växtskyddsbiologi.
Aakash Chawade anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet
behandlades.
Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 85

Utlysning av anställning som biträdande
universitetslektor i biometrisk genetik med inriktning
på hortikulturell förädling
Handlingar
- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annons, svensk version
- Annons, engelsk version

Föredragande:
Anders Carlsson
SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-2378

Ärendet i korthet
Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för
2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839). Fakultetens
rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den
3 juni 2022.
Vid sittande möte konstaterade fakultetsnämnden att den inte
hunnit sätta sig in i ärendet då majoriteten av underlaget skickats
ut dagen innan.
Beslut
att bordlägga ärendet till fakultetsnämndens möte den 31 augusti.
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Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 86

Uppföljning av satsningen på strategiska
resurspersoner 2021
Ärendet i korthet
Den inbjudna prefekten, Rickard Ignell, gav fakultetsnämnden
en uppdatering av progressionen för de två personer som
tilldelades medel vid fakultetens satsning på strategiska
resurspersoner 2021.

§ 87

Nulägesrapporter angående kvalitetssäkring av
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
– Master´s Programme (LASU) och Landscape
Architecture Master’s Programme (LAM)
Handlingar
- Quality assurance of degree programmes at SLU – present-state
analysis of Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
–Master´s Programme (LASU)
- Kvalitetssäkring av utbildning vid SLU – nulägesanalys av
Landscape Architecture Master’s Programme (LAM)

Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
och Rickard Ignell

Föredragande:
Karl Lövrie och Annica
Thomsson
SLU ID:
SLU.ua.2022.1.1.2-183

Ärendet i korthet
I enlighet med Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid SLU 2022
(SLU.ua.2022.1.1.2-183, sid 2) gavs fakultetsnämnden möjlighet
att yttra sig över nulägesanalyserna av pågående granskningar.
Fakultetsnämnden hade inga synpunkter.

§ 88

Fördelning av medel för strategiska satsningar LTV
2022
Handlingar
- Beslutsförslag
- PM: Utlysning av strategiska satsningar vid LTV-fakulteten
2022
Ärendet i korthet
Fakultetsledningen har konstaterat att det finns utrymme i
budgeten för strategiska satsningar även 2022 med utbetalning
2023. Vid fakultetsnämndens möte den 11 maj 2022 (§ 64)
diskuterades fakultetsledningens förslag om fyra inriktningar på
satsningar: Seed money för tvärvetenskapliga och tematiska
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Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
SLU ID:
SLU.ltv.2022.1.1.1-353
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forskningsansökningar, Finansiering av biträdande
universitetslektorer, Strategiska nyckelkompetenser och Best
Practice-medel, vilket fakultetsnämnden ställde sig positiv till.
Beslut
att medel från oförbrukade medel på fakultetens centrala
kostnadsställe ska fördelas ut till nedanstående fyra strategiska
satsningar 2022:
•

Seed money för tvärvetenskapliga, tematiska
forskningsansökningar, 2 milj kr (4 projekt á 500 tkr,
utbetalning 2023)

•

Finansiering av biträdande universitets lektorer, 4 milj kr
(3 BUL´ar i 4 år, budgetram per BUL per år 4 milj kr;
utbetalning 2023-2026)

•

Strategiska nyckelkompetenser, 2 milj kr (6-10 personer;
max 300 tkr per person och år i 3 år, utbetalning 20232025)

•

Best Practice-medel, max 1 milj kr (utbetalning 2022
alternativt 2023)

att personer som tilldelats medel vid fakultetens utlysning av
strategiska medel 2021 (strategiska nyckelpersoner och Seed
money) och inte avslutat sina projekt, kan inte komma ifråga för
den aktuella utlysningen.

§ 89

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 90

Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup

Sammanträdets avslutande
Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup

Beslut
att avsluta mötet.
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Vid protokollet:

Torleif Ljung
Sekreterare

Justeras:

Christina Lunner Kolstrup

Oleksiy Guzhva

Ordförande

Justeringsperson
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