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Tid och plats 
Onsdagen den 5 oktober i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp och via Zoom. 

 

Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Lunner Kolstrup, Christina Ordförande, forskare Hela mötet 
Chawade, Aakash  Universitetslektor Hela mötet 
Dahl, Caroline Universitetslektor §§ 113-121, via 

video 
Grenville-Briggs Didymus, Laura  Professor  Hela mötet 
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Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Hellström, Maria Doktorandrådsledamot, 

forskarstuderande 
§§ 113-121 

Lankinen, Åsa  Vicedekan, forskare FLK  Hela mötet 
Navarrete, Nathalie Vice ordf. ULS, student Hela mötet, via 

video 
Samuelsson, Emma Ordf. ASK, student Hela mötet, via 

video 
 

Tjänstgörande suppleant   
Namn Titel Närvarande 
Khalil, Samar Forskare, 2:a suppleant §§ 113-121 

 
 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Andersen, Josefine Ordf. LMK, student §§ 118 (delar av) -

128 
Avdic, Denis Fakultetshandläggare § 122, via video 
Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria  Stf prefekt BT § 120 (delar av) 
Drottberger, Annie SACO Hela mötet 
Eriksson, Dennis Forskare § 118 (delar av), 

via video 
Gustavsson Fredlund, Andreas Fakultetsekonom § 117, via video 
Ignell, Rickard  Professor §§ 118-119 (delar 

av)  
Ljung, Torleif  Sekreterare, 

fakultetshandläggare 
Hela mötet 

Melin, Martin Forskare § 118, via video 
Neldestam Larsson, Anette  Kommunikatör Hela mötet, via 

video 
Nothnagl, Margit Fakultetsdirektör Hela mötet 
Sassner, Hanna Prefekt BT § 121 
Schroeder, Håkan Vicedekan, forskningsledare Hela mötet 

 

Förhindrade, ledamöter   

Namn Titel  
Guzhva, Oleksiy  Biträdande universitetslektor  
Lövrie, Karl Vice ordförande 

universitetslektor,  
 

 

Förhindrade, övriga   

Namn Titel  
Larsen, Anne ST  
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§ 113  Sammanträdets öppnande 

Beslut 
att förklara sammanträdet öppnat. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 114  Utseende av justeringsperson 

Beslut 
att utse Nathalie Navarrete till justeringsperson för mötet. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 115  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med Avstämning rörande 
kommande utlysningar, Process vid anställning av professorer, 
Uppdatering angående pausade anställningar vid institutionen 
för växtförädling och Återkoppling från rektors råd, under § 127,  
Övriga frågor. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 116  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 
Protokoll från fakultetsnämndens möte den 31 augusti 2022 

Beslut 
att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 117  Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om 
anslagsfördelningsprinciper 2023  

Handlingar 
- Utkast beslutsförslag anslagsfördelningsprinciperna 2023 
- Utkast LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2023 
- Presentation Ny finansiering Biotronen 

Ärendet i korthet 
Diskuterades utkastet till anslagsfördelningsprinciper 2023. 

 

 

Föredragande:  
Andreas Gustavsson 
Fredlund 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-542 
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§ 118  Presentation av stora projekt  

Ärendet i korthet 
Till mötet bjöd fakultetsnämnden in företrädare för stora projekt 
som medfinansieras av fakulteten eller rektor, för presentation 
och diskussion. 
 
Följande projekt presenterades: 

• GeneBEcon – Capturing the potential of Gene editing 
for a sustainable BioEconomy 
 

• PROTECTA – Pathogen-informed Resistance to 
Oomycete diseases in Ecosystems, Agriculture and 
Aquaculture 
 

• nGICE – next Generation Insect Chemical Ecology 
 

• NEXTFOOD – Educating the next generation of 
professionals in the agrifood system 

 

Föredragande:  
Dennis Eriksson, Laura 
Grenville-Briggs 
Didymus, Rickard Ignell 
och Martin Melin 
 

§ 119  Utseende av sakkunnig vid anställning av 
universitetslektor i ekologi med inriktning mot hållbar 
växtproduktion  

Handlingar 
- Beslutsförslag 
- Motivering från institutionen 
- CV och publikationslista Johan Olofsson 
- Sökandelista 

Ärendet i korthet 
Vid fakultetsnämndens möte den 8 juni delegerades beslutet om 
utseende av sakkunniga till dekanen (§ 79) för att ärendet inte 
skulle fördröjas pga sommaruppehållet. Dekanen fattade beslut 
om att utse Katarina Hedlund och James Blande till sakkunniga 
den 8 augusti (SLU.ltv.2022.1.1.1-490).  
 
James Blande anmälde jäv och prefekten uppmanades därmed att 
inkomma med förslag på en ny sakkunnig. Förslag på ny 
sakkunnig inkom den 2 september. I och med att höstterminen 
startade den 29 augusti gjordes bedömningen att 
fakultetsnämndens beslut om delegering inte längre gällde, 
varför beslut om sakkunnig hänvisa tillbaka till nämnden.  

 

Föredragande:  
Rickard Ignell 
 
SLU ID: 
SLU.ua.2022.2.5.1-1142 
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Beslut 
att utse professor Johan Olofsson, Umeå universitet, till 
sakkunnig vid anställning av universitetslektor i ekologi med 
inriktning mot hållbar växtproduktion. 
 
Rickard Ignell lämnade rummet innan beslut fattades. 

§ 120  Utlysning av två anställningar som universitetslektor i 
djurmiljö och byggnadsfunktion  

Handlingar 
- Beslutsförslag  
- Anhållan från institutionen  
- Annons, svensk version  
- Annons, engelsk version 

Ärendet i korthet 
Anställningarna fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan 
för 2021 (SLU.ltv.2020.1.1.1- 966). Då tänkt som en professor 
och en lektor. Lektorn finns även med i rekryteringsplanen för 
2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839). Istället för en professor 
och en lektor utlyses nu två lektorer. Fakultetens 
rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 
6 september 2022. 
 
Vid mötet konstaterades att strukturen på annonsen behöver ses 
över inför utlysning. 

Beslut 
att skicka tillbaka ärendet till institutionen för ytterligare 
bearbetning av annonsen. 

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson lämnade rummet innan 
beslut fattades. 

 

Föredragande:  
Linda-Maria Dimitrova 
Mårtensson 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-593 

§ 121  Uppföljning av satsningen på strategiska 
resurspersoner 2021  

Ärendet i korthet 
Prefekt Hanna Sassner (BT) gav fakultetsnämnden en 
uppdatering av progressionen för Oleksiy Guzhva och Anna 
Karin Rosberg, som tilldelades medel vid fakultetens satsning på 
strategiska resurspersoner 2021.  

 

Föredragande:  
Hanna Sassner 
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§ 122  Konsekvensändringar i delegationsordningen  

Handlingar 
- Beslutsförslag 
- Utkast delegationsordning 

Ärendet i korthet 
2022 års upplaga av LTV-fakultetens delegationsordning innebär 
följande ändringar i förhållande till den tidigare upplagan: 

Forskarrådet, som varit vilande en tid, avvecklas. IT-rådet och 
DKU-rådet fortsätter att vara vilande i avvaktan på kommande 
ställningstaganden. 

Ordet ”resurseffektiv” ersätter andra värdeord på flera ställen. 

Ansvaret för rutinerna med strålsäkerhet förs in för 
universitetsdjursjukhus-direktören, dekanerna och prefekterna. 

Prefekterna åläggs att utse ansvariga även för utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå (studierektor), inte enbart för 
utbildningen på forskarnivå. 

Tidpunkten för när en programstudierektor tillträder blir flexibel 
under perioden tidigast sex månader och senast tolv månader 
efter det att nyvalda fakultetsnämnder tillträder. För närvarande 
är tidpunkten fastlagd till sex månader efter fakultetsnämndernas 
tillträde, vilket visat sig vara olämpligt med hänsyn till 
terminsindelningen och individuella önskemål. 

Den 1 januari 2020 trädde Lagen (2019:504) om ansvar för god 
forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (LAO) i 
kraft. Som en följd av lagen inrättades på nationell nivå 
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Nu 
skapas Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning 
(GSF) inom SLU.  

Beslut 
att fastställa dokumentet ”Organisation och ansvarsfördelning 
inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet”. 
Detta dokument ersätter den tidigare versionen av dokumentet 
(SLU ID: SLU.ltv.2022.1.1.1-28). 

 

 

 

Föredragande:  
Denis Avdic 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-503 
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§ 123  Styrelsens omvärldsanalys  

Handlingar 
- PM: Aktuella frågor i universitets- och högskolesektorn 

Ärendet i korthet 
Inför mötet ombads nämndens ledamöter att prioritera tre till fem 
punkter i PM:et med styrelsens omvärldsanalys som de ansåg 
vara viktigast för sina respektive verksamheter just nu.  
 
Prioriteringen av punkterna kommer att tjäna som ett av 
underlagen i arbetet med fakultetsnämndens verksamhetsplan. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
 

§ 124  Nomineringar av hedersdoktorer 2023 samt 
nomineringar till SLU-medaljer   

Ärendet i korthet 
Dekanen informerade om nominering av hedersdoktorer och 
nomineringar till SLU:s olika förtjänstmedaljer. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
 

§ 125  Informationspunkter  

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

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

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
 

§ 126  Beslutslistor  

Handlingar 
- Beslutslista dekan  
- Beslutslista VDFU 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
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Beslut 
att lägga beslutslistorna till handlingarna. 

§ 127  Övriga frågor  

Avstämning rörande kommande utlysningar 
En ny rutin ska införas på prefektgruppsmötena gällande 
utlysning av högre akademiska anställningar (professor, 
universitetslektor och biträdande universitetslektor). Inför att en 
prefekt ska utlysa en anställning ska ämnet för anställningen 
presenteras och diskuteras med övriga prefekter vid fakulteten. 

Process vid anställning av professorer 
Processen för anställning av professorer ska göras tydligare. Bl a 
innebär detta att det ska göras en behovs- och omvärldsanalys 
inför att rekryteringen inleds. Vidare ska en extern 
rekryteringsgrupper hjälpa till med exempelvis extern behovs- 
och omvärldsanalys samt kan vara behjälplig vid utformningen 
av annonsen. 

Uppdatering angående pausade anställningar vid institutionen 
för växtförädling 
Prefekterna vid VF och VSB har diskuterat de två 
anställningarna som pausades efter fakultetsnämndens möte den 
31 augusti. Prefekterna har enats om att anställningen som 
biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot 
växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling kan utlysas 
som den är. Vad gäller anställningen som universitetslektor i 
biologi med inriktning mot förädling av värdväxtresistens i 
trädgårdsgrödor, ska formuleringarna i annonsen diskuteras 
vidare. 

Återkoppling från rektors råd 
En ny rutin ska införas på fakultetsnämndsmötena gällande 
avrapportering från LTV:s representanter i rektors råd. De 
fakultetsnämndsledamöter som utsetts av dekanen till att 
representanter fakulteten i rektors råd,  kommer att skriftligen 
avrapportera relevant information från råden vid 
fakultetsnämndens stående punkt Informationspunkter. Även 
ordföranden i docentnämnden kommer att avrapportera 
information till nämnden, främst gällande kommande 
docentföreläsningar. 

 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
SLU ID:  
SLU.ua.2022.2.5.1-2379 
och SLU.ua.2022.2.5.1-
3118 
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§ 128  Sammanträdets avslutande 

Beslut 
att avsluta mötet. 

 
Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

 

Vid protokollet:  

Torleif Ljung 

Sekreterare 

Justeras: 

Christina Lunner Kolstrup Nathalie Navarrete 

Ordförande Justeringsperson 
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