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Ledamöter i utbildningsnämnden 2022-2024
Beslut
Rektor beslutar
att till ledamöter i utbildningsnämnden (UN) för perioden den 1 januari 2022 till
och med den 31 december 2024 utse följande personer:
universitetslektor Malin Elfstrand (Naturvetenskap)
professor Åse Lundh (Naturvetenskap)
universitetslektor Helena Nordh (Landskapsarkitektur)
universitetslektor Cecilia Mark-Herbert (Samhällsvetenskap och humaniora)
professor Nils Fall (Veterinärmedicin och vård)
att till personliga ersättare för ledamöterna utse
universitetslektor Brendan McKie (för Elfstrand)
universitetslektor Maria Andersson (för Lundh)
universitetslektor Maria Kylin (för Nordh)
universitetslektor Emil Sandström (för Mark-Herbert)
universitetsadjunkt Lena Ström (för Fall)
att 10 % av lönekostnaden inklusive lönekostnadspåslag och overhead för de
ordinarie ledamöterna faktureras kvartalsvis under förordnandetiden från de
institutioner där respektive ledamot är anställd till UN:s kostnadsställe 1002001
projekt 89, samt
att utse forskare Ylva Hillbur till personlig suppleant för ordföranden, dock längst
så länge Hillbur har uppdrag som vicerektor.

Ärendet
Enligt styrelsens beslut om delegationsordning, senaste lydelse av den 5 november
2020, § 89/20 SLU ID ua.2020.1.1.1-4035, ska utbildningsnämnden ha fem
ledamöter som utses av rektor efter förslag från universitetets valberedning. För
dessa ska det även finnas personliga suppleanter. Prorektor är ordförande i UN.
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Enligt samma delegationsordning ska UN ha kompetenser som täcker in och
avspeglar omfattningen av SLU:s utbildning inom olika utbildningsområden. För år
2021 är resursfördelningen:
Utbildning med stort innehåll av design: 15 %
Utbildning med innehåll av veterinärmedicin och vård: 17 %
Utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora 27 %
Utbildning inom naturvetenskap och teknik 41 %

Rektor har den 6 september 2021, § 133/21 SLU ID ua.2021.1.1.1-2947 beslutat
om kriterier för sammansättning av utbildningsnämnden åren 2022-2024. Beslutet
innebär nedanstående antal ledamöter jämte personliga suppleanter:
två ledamöter som är verksamma inom naturvetenskap och teknik, - naturvetenskap,
en ledamot som är verksam inom naturvetenskap och teknik-landskapsarkitektur,
en ledamot som är verksam inom samhällsvetenskap och humaniora samt
en ledamot som är verksam inom området veterinärmedicin och vård.

Valberedningen har inbjudit dem som är röstberättigade vid val av
fakultetsnämnder att nominera ledamöter och suppleanter till utbildningsnämnden
under en period som slutade den 1 oktober. Valberedningen har efter genomförda
intervjuer gjort en samlad bedömning av kandidaterna och beslutade den 12
november 2021 om sitt förslag till ledamöter och personliga ersättare. Beslutet
följer valberedningens förslag.
UN utser inom sig en vice ordförande som leder nämnden i ordförandens frånvaro,
men det är angeläget att det alltid finns en ledamot som ingår i universitetets
ledningsråd. Det motiverar att en vicerektor är personlig suppleant för ordföranden.
Rektor avser att senare utse en extern ledamot för samma mandatperiod som de
ledamöter som förordnas i detta beslut.
Dagens beslut innebär att den av styrelsen inrättade utbildningsnämnden blir
bemannad och kan verka från den tidpunkt som styrelsen angivit.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning
av akademisekreterare Sune Lindh och i närvaro av universitetsdirektör Martin
Melkersson.

Maria Knutson Wedel

Sune Lindh
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Kopia för kännedom
Prorektor
Dekanerna
Tillträdande dekaner
Prodekanerna
Tillträdande prodekaner
Vicerektor Anna Lundhagen
Universitetsdirektören
Överbibliotekarien
Sluss
Prefekt Sara Hallin, institutionen för skoglig mykologi och patologi
Prefekt Vadim Kessler, institutionen för molekylära vetenskaper
Prefekt Lars Johansson, institutionen för stad och land
Prefekt Camilla Widmark, institutionen för skogsekonomi
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