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Närvarande: 
Maria Knutson Wedel  Rektor  
Martin Melkersson Universitetsdirektör 
Pia Schultz   Sekreterare 

§197/20 
 
Central medfinansiering av projektbidrag 
från Europeiska forskningsrådet (ERC)  
 
Rektor beslutar  
 
att medfinansiera forskare Barbara Locke 
Grandérs projektbidrag från ERC Starting 
Grant med 559 481 kr per år under de fem 
åren 2021-2025,  
 
att anslagen ska överföras till institutionen 
för ekologi (kostnadsställe 4150000, projekt 
6800) från styrelsens anslagsavsättning för 
medfinansiering, samt 
 
att förlust eller vinst, med koppling till detta 
beslut och baserad på förändrad växelkurs, 
stannar hos institutionen för ekologi. 
 
Föredragande: Frank Sterner 
 

SLU.ua. 
2019.4.1-4075 

§198/20 
 
Central medfinansiering av projektbidrag 
från Europeiska forskningsrådet (ERC)  
 
Rektor beslutar  
 
att medfinansiera forskare Maria 
Westerholms projektbidrag från ERC 
Starting Grant med 460 813 kr per år under 
de fem åren 2021-2025,  
 
att anslagen ska överföras till institutionen 
för molekylära vetenskaper (kostnadsställe 
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4250440) från styrelsens anslagsavsättning 
för medfinansiering, samt 
 
att förlust eller vinst, med koppling till detta 
beslut och baserad på förändrad växelkurs, 
stannar hos institutionen för molekylära 
vetenskaper. 
 
Föredragande: Frank Sterner 
 

§199/20 
 
Tredelad medfinansiering av 
projektbidrag EJP SOIL från Horisont 
2020  
 
Rektor beslutar  
 
att medfinansiera projektbidrag EJP SOIL 
från Horisont 2020 med 388 503 kr per år 
under de fyra åren 2021-2024, 
 
att anslagen ska överföras till institutionen 
för mark och miljö från styrelsens 
anslagsavsättning för medfinansiering,  
 
att uppdra till fakulteten för naturresurser 
och jordbruksvetenskap att medfinansiera 
projektbidrag EJP SOIL från Horisont 2020 
med 388 503 kr per år till institutionen för 
mark och miljö under de fyra åren 2021-
2024, samt 
 
att förlust eller vinst, med koppling till detta 
beslut och baserad på förändrad växelkurs, 
stannar hos institutionen för mark och miljö. 
 
Föredragande: Frank Sterner 
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§200/20 

 
Direktiv om framtagande av 
handlingsplan för SLU:s egen 
fastighetsförvaltning  
 
Rektor beslutar  
 
att ge universitetsdirektören i uppdrag att ta 
fram en förnyad handlingsplan för 
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fastighetsbeståndet inom SLU:s 
fastighetsförvaltning, 
 
att arbetet ska ske i samråd med dekaner, 
relevanta företrädare för kärnverksamheten, 
hyresgäster och andra berörda, samt  
 
att handlingsplanen och de 
hyresgästdialoger som genomförs under 
verksamhetsåret 2020-2021 ska läggas till 
grund för eventuella revideringar av 
internhyresnivån inom 
fastighetsförvaltningen från 1/1 2022. 
 
Föredragande: Lars Edvin Andersson 
 

§201/20 
 
Beslut om inlämnande till 
näringsdepartementet av Begäran om att 
behålla köpeskillingen för försäljning av 
Öjebyn, Norrbotten  
 
Rektor beslutar  
 
att till näringsdepartementet inlämna 
begäran om att behålla köpeskillingen för 
försäljning av Öjebyn, Norrbotten, till 
näringsdepartementeten (bil 1). 
 
Föredragande: Lars Edvin Andersson 
 

SLU.ua. 
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§202/20 
 
Utveckling av ett kvalitetssystem för 
forskning  
 
Rektor beslutar  
 
att fastställa projektplan för uppdraget att 
utveckla ett sammanhållet kvalitetssystem 
för forskning enligt bilaga till detta beslut. 
 
Föredragande: Boel Åström 
 

SLU.ua. 
2020.1.1.1-4166 

§203/20 Beslut om nya riktlinjer för SLU:s 
karriärbidrag  
 
Rektor beslutar  
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att nya riktlinjer ska gälla för SLU:s 
karriärbidrag i enlighet med bilagan till detta 
beslut, samt 
 
att upphäva de riktlinjer för karriärbidragen 
som fastställdes 2016-12-21 (dnr SLU.ua 
2016.1.1.1-4908). 
  
Föredragande: Boel Åström 
 

§204/20 
 
Yttrande över remiss från 
Utbildningsdepartementet angående 
Ekonomistyrningsverkets rapport om 
uttag av avgifter för 
forskningsinfrastruktur. (U2020/00448)  
 
Rektor beslutar  
 
att fastställa yttrande från SLU angående 
Ekonomistyrningsverkets rapport om uttag 
av avgifter för forskningsinfrastruktur enligt 
bilaga. 
 
Föredragande: Ingeborg Amnéus 
 

SLU.ua  
2020.2.6-3717  
 

§205/20 
 
Ansökan om tillstånd att använda 
försöksdjur  
 
Rektor beslutar  
 
att som tillståndshavare godkänna ansökan till 
Jordbruksverket om tillstånd att använda djur 
som försöksdjur i verksamheten vid Institutionen 
för vilt, fisk och miljö, Umeå, enligt bilaga. 
 
Föredragande: Katarina Cvek 
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