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Tid och plats 
Onsdagen den 9 november i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp och via Zoom. 

 

Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Lunner Kolstrup, Christina Ordförande, forskare Hela mötet 
Lövrie, Karl Vice ordförande 

universitetslektor,  
Hela mötet 

Andersson, Nadia  ASK, student Hela mötet, via 
video 

Chawade, Aakash  Universitetslektor §§ 129-135 och 
137-142 

Grenville-Briggs Didymus, Laura  Professor  §§ 129-135 och 
137-138 
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Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Guzhva, Oleksiy  Biträdande universitetslektor §§ 129-137 och 

139-142 
Lankinen, Åsa  Vicedekan, forskare FLK  §§ 129-135 och 

137-142 
Navarrete, Nathalie Vice ordf. ULS, student Hela mötet, via 

video 
 

Tjänstgörande suppleant   
Namn Titel Närvarande 
Qviström, Mattias Professor, 1:a suppleant Hela mötet, via 

video 
 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Alexandersson, Erik  Forskare § 135 
Andersson, Ida  Kommunikatör § 137 
Carlsson, Anders  Prefekt VF § 136 (delar av) 
Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria  Stf prefekt BT § 138 (delar av) 
Drottberger, Annie SACO Hela mötet 
Gustavsson Fredlund, Andreas  Fakultetsekonom § 133, via video 
Jergmo, Fredrik  Koordinator § 137 
Karlsson, Fredrik Tillträdande ordf LMK Hela mötet 
Larsen, Anne ST Hela mötet, via 

video 
Ljung, Torleif  Sekreterare, 

fakultetshandläggare 
Hela mötet 

Neldestam Larsson, Anette  Kommunikatör Hela mötet, via 
video 

Nothnagl, Margit Fakultetsdirektör Hela mötet 
Santen, Kristina  Enhetschef SOU § 137 
Schroeder, Håkan Vicedekan, forskningsledare Hela mötet 
Thomsson, Annica  Utbildningsledare § 134 

 

Förhindrade, ledamöter   

Namn Titel  

Dahl, Caroline Universitetslektor  
Hellström, Maria Doktorandrådsledamot, 

forskarstuderande  
Khalil, Samar Forskare, 2:a suppleant  
Samuelsson, Emma Ordf. ASK, student  

 

Förhindrade, övriga   

Namn Titel  
Andersen, Josefine Ordf. LMK, student  
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§ 129  Sammanträdets öppnande 

Beslut 
att förklara sammanträdet öppnat. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 130  Utseende av justeringsperson 

Beslut 
att utse Oleksiy Guzhva till justeringsperson för punkterna 129-
137 och 139-142 och Aakash Chawade för punkten 138. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 131  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan, med tilläggen 
Lantmästarprogrammet och Vetenskapsrådets utlysningar under 
punkten Övriga frågor. 
 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 132  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 
Protokoll från fakultetsnämndens möte den 5 oktober 

Beslut 
att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 

§ 133  Anslagsfördelningsprinciper 2023  

Handlingar 
- Beslutsförslag 
- Styrande dokument: LTV-fakultetens principer för 
anslagsfördelning 2023 

Ärendet i korthet 
Anslagsfördelningen reglerar fördelningen av fakultetens 
statsanslag för kärnverksamheterna forskning, forskarutbildning, 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och fortlöpande 
miljöanalys, samt för fakultetsgemensamma ändamål.  

 

Föredragande:  
Andreas Gustavsson 
Fredlund 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-542 



Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 9 november 2022 
 

4/11 
 

Enligt fakultetens delegationsordning beslutar fakultetsnämnden 
om principerna för resursfördelning och uppdrag till institutioner 
och andra enheter. LTV-fakultetens dekan beslutar sedan, med 
utgångspunkt i principerna, om uppdrag och resursfördelning till 
institutioner och andra enheter. Anslagsfördelningen skall även 
vara en del i den jämställdhetsintegrering som åligger fakulteten.  

Förändringar i 2023 års anslagsfördelning från styrelsen till 
fakulteterna jämfört med 2022 är att: 

• Medfinansieringen i protecta upphör, 2022 var beloppet 
458 tkr enligt rektorsbeslut. 
 

• Medfinansiering i projektet Biogas Research Solutions 
Center (BSRC) tillkommer 2023 enligt rektorsbeslut 
med 610 tkr. 
 

• Medfinansieringen till SITES sätts till 599 tkr enligt 
rektorsbeslut. 
 

• Skrivelsen i regleringsbrevet rörande Movium har tagits 
bort och beloppet i 2023 års anslagsfördelning flyttas 
från satsning enligt regleringsbrev till SLU-gemensam 
satsning. 
 

• I den SLU gemensamma satsningen på 
samverkanslektorer så minskas antalet för LTV:s del 
från 4 till 2 stycken. 
 

• Uppdrag enligt regleringsbrev för 
fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion 
fördelas från och med 2023 lika mellan LTV, NJ och 
VH fakulteterna. 2 181 tkr per fakultet. 

Förändringar i 2023 års anslagsfördelning från LTV-fakultetens 
anslag:  

• Medel till SLU fältforsk. Fakultetens medverkan i 
ämneskommittéerna för växtskydd och odling samt 
fältforskningens arbetsutskott ökas från 200 tkr till 300 
tkr. Ämneskommittén för odlingsmaterial tillkommer. 
 

• Den fyraåriga satsningen på biträdande lektor hos IMS 
skjuts fram ett år. 1200 tkr sätts av 2023. 
 

• Satsningen på ”Best practice” projekt återupptas 2023. 
 

• Fakulteten får inte längre riktade medel till 
forskarskolor, istället har fakultetens basanslag ökat. 
Fakulteten slår därför ihop posten avseende 
forskarskolor med posten forskarutbildning i årets 
anslagsfördelning. Totalbeloppet blir detsamma som 
2022 (2400 tkr). 
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• Satsningen på 1 500 tkr för forskning/forskarutbildning 
för senare fördelning kopplat till företrädesvis 
medfinansiering av externa projekt kopplat till 
regelverket för rektors medfinansiering och doktorander 
i samarbete med näringsliv och andra organisationer 
inom ämnesområden med få inskrivna forskarstuderande 
upphör. 
 

• Avsättning görs på 500 tkr avseende medfinansiering i 
kommande forskningsprojekt. 
 

• Anlaget till Labb för samspelet mellan människa och 
miljö upphör, istället satsar fakulteten 80 tkr varav 75 tkr 
FO och 5 tkr GU på det sensoriska labbet Sensola i 2023 
års anslagsfördelning. 
 

• Anslaget till Biotronen höjs med 200 tkr till 7000 tkr, 
beroende på ett ökat personalbehov för att sköta 
anläggningen då beläggningen ökat. Hyrorna kommer 
samtidigt höjas med 10%. 
 

• Anslaget till stora och små ämnesområden räknas upp 
med pris och löneomräkning. Anslaget till 
ämnesområdet företagsledning ligger kvar utan 
uppräkning. 
 

• Anslaget till professor i integrerat växtskydd minskas 
med 25 % från 1500 tkr till 1125 tkr. Anslaget kommer 
att minska till 750 tkr 2024 och 375 tkr 2025 för att 
sedan upphöra. 
 

• Anslaget till lektor i integrerat växtskydd sänks från 500 
tkr 2022 till 250 tkr 2023 för att sedan upphöra. 
 

• Ny satsning avseende Seed money för tvärvetenskapliga, 
tematiska forskningsansökningar, 2 milj kr (4 projekt á 
500 tkr). 
 

• Ny satsning på biträdande universitetslektorer, 3,9 milj 
kr per år i 4 år (3 BUL:ar i 4 år, budgetram per BUL per 
år 1,3 milj kr; utbetalning 2023-2026). 
 

• Ny satsning på strategiska nyckelkompetenser, 2 milj kr 
per år i 3 år (6-10 personer; max 300 tkr per person och 
år i 3 år, utbetalning 2023-2025). 
 

• Satsningen på utvecklingsledare för biotronen förlängs 
med 570 tkr i två år. 
 

• Medfinansiering i projektet Novo Nordisk emerging 
investigator grant tillkommer 2023 enligt dekanbeslut 
med 175 tkr. 
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• Medfinansieringen om 281 tkr i projektet NextFood 
upphör. 

Beslut 
att anslagsfördelningsprinciperna i bilagan skall gälla för 2023 
års anslagsfördelning vid fakulteten. 

§ 134  Examinationsrätt 2023  

Handlingar 
- Beslutsförslag 
- Styrande dokument: Examinationsrätt för utbildning på grund- 
och avancerad nivå vid LTV-fakulteten 
- Förteckning över tillsvidareanställda professorer vid 
institutioner tillhörande LTV-fakulteten 

Ärendet i korthet 
Enligt Utbildningshandbok – Policy, regler och riktlinjer för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (SLU ID: 
SLU.ua.2019.1.1.1-2914) kap 4.4 ska varje fakultet definiera 
inom vilka av SLU:s huvudområden, samt ämnen som inte utgör 
huvudområden, som fakultetens institutioner har rätt att 
examinera. På institutionen utser prefekten examinator för 
respektive kurs. För att en institution ska ha rätt att examinera på 
avancerad nivå inom något av SLU:s huvudområden krävs minst 
en professor med relevant ämneskompetens. Har inte 
institutionen examinationsrätt i kursens huvudområde(n) krävs 
att en medansvarig institution har det. 
 
Förslaget till beslut har utarbetats av utbildningsledare Annica 
Thomsson. Beslutet utgår från den befintliga kursverksamheten 
vid fakulteten samt prefekternas försäkran att det finns 
kompetens och bedrivs forskning inom områdena på LTV-
fakultetens institutioner.  
 
I förhållande till tidigare beslut om examinationsrätt för 
utbildning på grund- och avancerad nivå vid LTV-fakulteten 
(2021-11-10; SLU ID: ltv.2021.1.1.1-641) har följande ändrats: 

• Institutionen för människa och samhälle har inte längre 
examinationsrätt på avancerad nivå i teknologi. Inga 
kurser ges på avancerad nivå inom huvudområdet. 

Beslut 
att tilldela examinationsrätt för utbildning på grund- och 
avancerad nivå enligt det styrande dokumentet i bilaga 1, samt 
 

 

Föredragande:  
Annica Thomsson 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-644 
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att upphäva tidigare beslut om examinationsrätt (SLU.ltv. 
2021.1.1.1-641). 

§ 135  Presentation av stora projekt  

Ärendet i korthet 
Erik Alexandersson, koordinator för NordPlant – A Climate and 
Plant Phenomics Hub for Sustainable Agriculture and Forest 
Production in Future Nordic Climates, gav en presentation av 
projektet, som sen följdes av en diskussion. 

 

Föredragande:  
Erik Alexandersson 
 
 

§ 136  Utlysning av anställning som universitetslektor i 
biologi med inriktning mot förädling av 
värdväxtresistens i jordbruksgrödor  

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

Ärendet i korthet 
Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för 
2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839, Lektor i cytogenetics with 
a focus on host plant resistance to dominant pathogens and 
pests). 
 
Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid 
sitt möte den 16 augusti 2022.  
 
Efter att beslut om utlysning fattats den 31 augusti, konstaterade 
dekanen att ytterligare kommunikation mellan prefekterna på VF 
och VSB behövdes, varför beslutet inte verkställdes. Prefekterna 
har nu diskuterat annonsen och är överens om formuleringarna i 
den. Titeln på anställning har efter diskussionerna ändrats från 
universitetslektor i biologi med inriktning mot förädling av 
värdväxtresistens i trädgårdsgrödor till universitetslektor i 
biologi med inriktning mot förädling av värdväxtresistens i 
jordbruksgrödor. 

Beslut 
att bifalla den föreslagna utlysningstexten, både svensk och 
engelsk version,  
 
att anställningen utannonseras på SLU:s och arbetsförmedlingens 
hemsidor, samt 
 

 

Föredragande:  
Anders Carlsson 
 
SLU ID: 
SLU.ua.2022.2.5.1-3118 
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att ansökningstiden ska vara 2 månader. 
 
Aakash Chawade, Laura Grenville-Briggs Didymus och Åsa 
Lankinen anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet 
behandlades. 
 
Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades. 

§ 137  Presentation av verksamheten vid enheten för 
samverkan och utveckling  

Ärendet i korthet 
Representanter för SLU Partnerskap Alnarp, 
Forskningskommunikation@LTV, SLU Tankesmedjan Movium 
och Kompetensutveckling för yrkesverksamma presenterade sina 
respektive verksamheter. Presentationerna följdes av en 
gemensam diskussion på temat Hur samarbetet med SoU kan 
växlas upp relaterat till institutionernas forskning, utbildning 
och fortlöpande miljöanalys. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner 
Kolstrup, Kristina Santen, 
Håkan Schroeder, Fredrik 
Jergmo och Ida 
Andersson 
 

§ 138  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 fakultetsnämndens möte den 5 oktober konstaterade 
nämnden att strukturen på annonsen behövde ses över inför 
utlysning och annonsen skickades därför tillbaka till 
institutionen. Institutionen har därefter arbetat om annonsen och 
stämt av med dekanen. 
 

 

Föredragande:  
Linda-Maria Dimitrova 
Mårtensson 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2022.1.1.1-593 
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På sittande möte konstaterades att näst sista meningen under 
Arbetsuppgifter skulle korrigeras till  ”Eftersom universitetet är 
svenskspråkigt, förväntas de anställda kunna arbeta och 
undervisa på svenska inom fyra år efter anställningens början”.  
 
Vidare föreslogs att första punkten under Behörighet ändras till 
”Inneha doktorsexamen inom teknologi, byggnadskonstruktion, 
husdjursvetenskap, agroekologi, agronomi, biologi, 
veterinärmedicin, eller annat för utlysningen relevant ämne”.  
 
Ändringarna gällde även den engelska annonsen. 

Stf prefekt ställde sig positiv till de förslagna förändringarna. 

Beslut 
att bifalla den föreslagna utlysningstexten, både svensk och 
engelsk version, med ovanstående ändringar, 
 
att anställningarna utannonseras på SLU:s och 
arbetsförmedlingens hemsidor, samt 

att ansökningstiden ska vara 2 månader.  
 
Oleksiy Guzhva anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet 
behandlades. 
 
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson lämnade rummet innan 
beslut fattades. 

§ 139  Lägesrapport om fakultetens verksamhetsplan  

Handlingar 
- Mindmap – prioriterade områden 2022 

Ärendet i korthet 
Dekanen gav fakultetsnämnden en uppdatering gällande arbetet 
med fakultetens verksamhetsplan. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
SLU ID: 
SLU.ltv.2021.1.1.1-168 

§ 140  Informationspunkter  

Handlingar 
- LMK:s informationspunkter  
- VDSF:s informationspunkter  
- VDFU:s informationspunkter 
- Doktorandrådets informationspunkter  

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
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- Informationspunkter från FIR 
- Informationspunkter från DN 
- ULS informationspunkter  
- Dekanens informationspunkter 
- Fakultetsdirektörens informationspunkter 
- ASK:s informationspunkter 

Beslut 
att Inga frågor som skulle tas till protokollet framkom angående 
informationspunkterna. 

§ 141  Övriga frågor  

Lantmästarprogrammet 
Lantmästarkåren lyfte förslaget att föreslå en utredning om 
lantmästarprogrammets organisatoriska programnämndshemvist.  

Vetenskapsrådets utlysningar 
Dekanen informerade att fakultetens forskare haft stora 
framgångar i årets utlysningar från vetenskapsrådet. 

 

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
 
 

§ 142  Sammanträdets avslutande 

Beslut 
att avsluta mötet. 

 
Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup 
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Vid protokollet:  

Torleif Ljung 

Sekreterare 

Justeras: 

Christina Lunner Kolstrup Oleksiy Guzhva 

Ordförande Justeringsperson §§ 129-137 och 139-142 

 Aakash Chawade 

 Justeringsperson § 138 
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