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PROTOKOLL nr 3
Sammanträdesdag
2020-11-24

TEKNAT 2020/178

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
områdes-/fakultetsnämnden

Tid:

Tisdagen den 24 november kl. 13:15-14:05

Plats:

På zoom

Närvarande ledamöter
Johan Tysk
Charlotte Platzer Björkman
Cecilia Johansson
Anna Qvarnström
Joachim Parrow
Gabriella Andersson
Cecilia Persson
Staffan Svärd
Auli Niemi
Frauke Augstein
Henny Henriksson Larsson
Karl Wildt

professor, vicerektor, ordförande
professor, ställföreträdande vicerektor
universitetslektor, prodekan för utbildning
professor, prodekan för forskning
professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap
professor, sektionsdekan Fysik
professor, sektionsdekan Teknik
professor, sektionsdekan Biologi
professor, sektionsdekan Geovetenskap
doktorandrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter
Anna Ivert Nordén

studentrepresentant

Frånvarande
Marcus Lindahl
Peter Lindblad
Jens Mattsson
Philipp Grad

professor, prodekan för samverkan
professor, sektionsdekan Kemi
generaldirektör FOI, extern ledamot
doktorandrepresentant (suppleant)

Företrädare för de anställda
Nils-Einar Eriksson
Robert Malmgren

TCO
SACO

Övriga närvarande
Per Andersson
Karin Berggren Bremdal
Anna Sjölander
Måns Östring

utbildningsledare, sekreterare
biträdande kanslichef
controller (§ 15)
kanslichef
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§1

Justeringsperson
Beslut:
 att utse Staffan Svärd.

§2

Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan
Skriftliga lägesrapporter.

§3

Information om ledamöter i utbildningsberedningen 2021-01-01- TEKNAT 2020/179
Föredragande:
-2023-12-31
Prodekan för utbildning
Utbildningsberedningen har 2021-2023 följande ledamöter:
 Cecilia Johansson, prodekan för utbildning, ordförande
 Susanne Mirbt, ordförande i naturvetenskapliga
utbildningsnämnden
 Greger Thornell, ordförande i tekniska utbildningsnämnden
 Jörgen Olsson, ordförande i forskarutbildningsnämnden
 Jörgen Östensson, ämneskoordinator matematik (omvald)
 Ingela Nyström, ämneskoordinator datavetenskap (omvald)
 Lisa Freyhult, ämneskoordinator fysik (omvald)
 Annica Nilsson, ämneskoordinator teknik (nyvald)
 Felix Ho, ämneskoordinator kemi (omvald)
 Mikael Thollesson, ämneskoordinator biologi (omvald)
 Sebastian Willman, ämneskoordinator geovetenskap
(omvald).

Föredragande:
Vicerektor

Studentkårerna har till studentrepresentanter utsett Simon Bjelkendal Sterner (2020) och Karl Wildt (2020-21) som ordinarie och
Fredrik Jonasson (2020-21) som suppleant. Därutöver finns en
position för studentrepresentant (doktorand) som är vakant.
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska
råd (TUR) får utse en representant med närvaro-/yttranderätt i
utbildningsberedningen.
§4

Utseende av lärarrepresentanter i forskarutbildningsnämnden
2021-01-01--2023-12-31
a) Beslut att till lärarledamöter i forskarutbildningsnämnden
2021-2023 utse:
 Stephan Wagner, matematisk-datavetenskapliga sektionen
(nyval)
 Göran Ericsson, fysiska sektionen (omval)
 Joakim Widén, tekniska sektionen (omval)
 Ann Magnuson, kemiska sektionen (omval)
 Anders Virtanen, biologiska sektionen (nyval).
b) Beslut:
 att delegera till arbetsutskottet att efter förslag från sektionsdekan geovetenskap utse ledamot för geovetenskapliga
sektionen i forskarutbildningsnämnden.

TEKNAT 2020/185
Föredragande:
Prodekan för utbildning
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Information:
Professor Jörgen Olsson är tidigare utsedd till ordförande i
forskarutbildningsnämnden.
Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret 2020–2021
utsett Georgii Shamuilov och Agne Ciuciulkaite.
§5

Utseende av ordförande och lärarledamöter i nämnden för
antagning av excellenta lärare 2021-01-01--2023-12-31
a) Beslut:
 att delegera till arbetsutskottet att efter förslag från
prodekan för utbildning utse ordförande i nämnden för
antagning av excellenta lärare under 2021-2023.

TEKNAT 2020/191
Föredragande:
Prodekan för utbildning

b) Beslut att till lärarledamöter i nämnden för antagning av
excellenta lärare 2021-2023 utse:
 Veronica Crispin, matematisk-datavetensk sektionen (omval)
 Jannika Andersson Chronholm*, fysiska sektionen (nyval)
 Kjell Staffas*, tekniska sektionen (nyval)
 Francoise Raffalli-Mathieu*, kemiska sektionen (nyval)
 Jan Andersson*, biologiska sektionen (nyval)
 Fritjof Fagerlund, geovetenskapliga sektionen (omval).
Information:
Ledamöter markerade med * ovan är själva antagna som excellenta
lärare. Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret 20202021 utsett Elizaveta Yakovleva och Oscar Widenfalk. Därutöver
finns position för studentrepresentant (doktorand) som är vakant.
§6

Utseende av ordförande och lärarledamöter i teknisknaturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
(TUR) 2021-01-01--2023-12-31
a) Beslut:
 att till ordförande i TUR 2021-2023 utse Maja Elmgren,
inst. för kemi-Ångström (omval), att konteras på fakulteten
med 50 %.
b) Beslut att till lärarledamöter 2021-2023 i TUR utse (omval):
 Katarina Andreasen, inst. för biologisk grundutbildning
(konteras på fakulteten med 20 %)
 Jannika Chronholm, inst. för fysik och astronomi (15 %)
 Magnus Jacobsson, matematiska inst. (15 %)
 Marcus Lundberg, inst. för kemi - Ångström (15 %)
 Stefan Pålsson, inst. för informationsteknologi (40 %)
 Brita Svensson, inst. för ekologi och genetik (10 %)
 Nicusor Timneanu, inst. för fysik och astronomi (20 %)
 Björn Victor, inst. för informationsteknologi (30 %)
 Malin Östman, inst. för geovetenskaper, CEMUS (10 %).

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för utbildning
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c) Beslut:
 att delegera till arbetsutskottet att under mandatperioden
besluta om ändrad andel arbetstid som konteras på
fakulteten för ordförande och ledamöter i TUR.
Information:
Studentkårerna har till studentrepresentanter utsett Karl Wildt
(2020-21) och Simon Bjelkendal Sterner (2020).
§7

Information om ledamöter i ämneslärarrådet 2021-01-01-2023-12-31
Ämneslärarrådet har 2021-2023 följande lärarledamöter:
 Veronica Crispin Quinonez, lärarrepresentant matematik
(omvald)
 Mats Daniels, lärarrepresentant datavetenskap (omvald)
 Bor Gregorcic, lärarrepresentant fysik (omvald)
 Anders Thapper, lärarrepresentant kemi (omvald)
 Ronny Alexandersson, lärarrepresentant biologi (omvald).

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för utbildning

En studievägledare från vardera biologi, datavetenskap, fysik, kemi
och matematik samt studievägledare för ämneslärare vid fakulteten
för utbildningsvetenskaper och en studievägledare från enheten för
studentservice (Melinda Alfredéen) ingår också i ämneslärarrådet.
Studentkårerna får till studentrepresentanter läsåret 2020–2021
utse två personer (vakanta).
§8

Information om ledamöter i forskningsberedningen 2021-01-01- TEKNAT 2020/180
Föredragande:
-2023-12-31
Prodekan för forskning
Forskningsberedningen har 2021-2023 följande ledamöter:
 Anna Qvarnström, prodekan för forskning, ordförande
 Jörgen Olsson, ordförande i forskarutbildningsnämnden
 David Black-Schaffer, institutionen för informationsteknologi (nyvald)
 Andreas Strömbergsson, matematiska institutionen (nyvald)
 Paul Barklem, fysiska sektionen (omvald)
 Peter Svedlindh, tekniska sektionen (omvald)
 Ulf Jansson, kemiska sektionen (omvald)
 Stefan Knight, biologiska sektionen (omvald)
 Anna Rutgersson, geovetenskapliga sektionen (nyvald).
Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret 2020–2021
utsett Viktor Djurberg, Max Mesch och Christoffer Fjellstedt.
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§9

Utseende av ordförande och lärarledamöter i docenturnämnden 2021-01-01--2023-12-31
a) Beslut:
 att till ordförande i docenturnämnden 2021-2023 utse
Kristofer Gamstedt, inst. för materialvetenskap (omval).

TEKNAT 2020/190
Föredragande:
Prodekan för forskning

b) Beslut att till lärarledamöter 2021-2023 i docenturnämnden
utse:
 Di Yuan, matematisk-datavetenskapliga sektionen (nyval)
 Stephan Pomp, fysiska sektionen (omval)
 Jan Isberg, tekniska sektionen (nyval)
 Adolf Gogoll, kemiska sektionen (omval)
 Monika Schmitz, biologiska sektionen (omval)
 Hemin Koyi, geovetenskapliga sektionen (omval).
c) Punkten utgick då tekniska sektionen inkom med förslag innan
mötet.
Information:
Studentkårerna har till studentrepresentant läsåret 2020-2021 utsett
Anna Frost och Evelina Andersson.
§ 10 Ändrad benämning på forskningsprogram vid institutionen för
cell- och molekylärbiologi (ICM)
Beslut:
 att forskningsprogrammet Mikrobiologi vid ICM ska benämnas Mikrobiologi och immunologi fr.o.m. 2021-01-01
 att den engelska benämningen på detta program ska vara
Microbiology and Immunology.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för forskning,
sektionsdekan för biologi

§ 11 Samfinansiering från fakulteten
Beslut:
 att ERC Starting Grant medfinansieras av fakulteten med
500 tkr/år
 att Wallenberg Academy Fellows medfinansieras av
fakulteten med 750 tkr/år
 att Wallenberg Academy Fellows (externrekryterade)
medfinansieras av fakulteten med 1 mnkr/år
 att förlängning av Wallenberg Academy Fellows
medfinansieras av fakulteten med 250 tkr/år
 att ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant och
ERC Synergy Grant inte medfinansieras av fakulteten
 att KAW Scholars inte medfinansieras av fakulteten.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för forskning

Beslut enligt ovan gäller för utlysningar fr.o.m. 2020-11-24 och
påverkar inte redan fattade beslut (Teknat VP 21, bilaga 2.12)
Information: Rektor medfinansierar ovanstående bidrag med 250
tkr/år, oberoende av vad institution eller fakultet medfinansierar.
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§ 12 Medfinansiering gällande Vetenskapsrådets infrastrukturer
Information: I kommande ansökningsomgång från VR gällande
infrastrukturer finns inte utrymme för fakulteten att bidra till medfinansiering varför institutionerna förutsätts hantera detta själva.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för forskning

De beslut som redan fattats påverkas inte av detta (Teknat VP 21,
bilaga 2.20). Vilka områden (A1 resp. A2) samt befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av nästa ansökningsomgång
framgår av VR:s hemsida.
§ 13 Lärarledamöter och externa ledamöter i samverkansberedningen 2021-01-01--2023-12-31
Beslut:
 att bordlägga beslut om externa ledamöter i samverkansberedningen till fakultetsnämndens sammanträde den 9
februari 2021.

TEKNAT 2020/181
Föredragande:
Vicerektor

Information: Samverkansberedningen har utöver dessa externa
ledamöter följande ledamöter:
 Marcus Lindahl, prodekan för samverkan, ordförande
 Ida-Maria Sintorn, institutionen för informationsteknologi
(omvald)
 Jordi-Lluís Figueras, matematiska institutionen (omvald)
 Jonas Fransson, fysiska sektionen (nyvald)
 Karin Thomas, tekniska sektionen (nyvald)
 Máté Erdélyi, kemiska sektionen (omvald)
 Joëlle Rüegg, biologiska sektionen (omvald)
 Lina Mtwana Nordlund, geovetenskapliga sektionen
(nyvald).
UU Innovation har till ledamot utsett Ernesto Gutiérrez.
Utbildningsberedningen har utsett Greger Thornell till ledamot.
Forskningsberedningen ska utse en ledamot i samverkansberedningen.
Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret 2020-21 utsett
Fredrik Jonasson och Jana Grütter.
UFV 2016/931
§ 14 Värdområde för partnerskap med NCC
Föredragande:
Beslut:
Vicerektor
 att föreslå rektor att vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ska vara värdområde för partnerskapet med NCC.

§ 15 Verksamhetsplan 2021 – slutjustering
Information om förändringar i samband med slutjusteringen av
vetenskapsområdets verksamhetsplan för 2021.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Vicerektor, controller
Anna Sjölander
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§ 16 Utseende av ordförande och lärarledamöter i stipendiekommittén 2021-01-01--2023-12-31
a) Beslut:
 att till ordförande i stipendiekommittén 2021-2023 utse
Brita Svensson, inst. för ekologi och genetik (nyval som
ordförande, tidigare ledamot).

TEKNAT 2020/187
Föredragande:
Vicerektor

b) Beslut att till lärarledamöter i stipendiekommittén 2021-2023
utse:
 Anna Sakovich, matematisk-datavetenskapliga sektionen
(omval)
 Daniel Primetzhofer, fysiska sektionen (omval)
 Maria Tenje, tekniska sektionen (nyval)
 Marit Andersson, kemiska sektionen (omval)
 Irene Söderhäll, biologiska sektionen (nyval)
 Christian Zdanowicz, geovetenskapliga sektionen (omval).
c) Punkten utgick då fysiska sektionen inkom med förslag innan
mötet.
Information:
Studentkårerna har till studentrepresentanter utsett Karla Münzner
(2020-21) och Simon Bjelkendal Sterner (2020).
§ 17 Utseende av lärarledamöter i utskottet för lika villkor 2021-0101--2023-12-31
a) Beslut:
 att till lärarledamot i utskottet för lika villkor 2021-2023
utse Karin Stensjö, inst. för kemi-Ångström (omval).
b) Beslut:
 att delegera till arbetsutskottet att efter förslag från ställföreträdande vicerektor utse ytterligare en lärarledamot i
utskottet för lika villkor.
Information:
Ställföreträdande vicerektor, professor Charlotte Platzer Björkman,
är ordförande i utskottet för lika villkor. Förste vice ordförande i
anställningsberedningen (Ingemar Kaj) är ledamot. Arbetsutskottet
kommer i början av 2021 att utse en ledamot vardera från forskningsberedningen, utbildningsberedningen och samverkansberedningen.
Fakultetens lika villkorssamordnare för studenter (Martin
Holmberg) är adjungerad till utskottet.
Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret 2020–2021
utsett Henny Henriksson Larsson och Anke Stüber. De fackliga
organisationerna får utse varsin representant med närvaro- och
yttranderätt.

TEKNAT 2020/186
Föredragande:
Stf vicerektor
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§ 18 Upptech
Beslut:
 att förlänga Upptechs uppdrag t.o.m. 31 december 2024
 att uppdra till arbetsutskottet att fastställa en reviderad
instruktion för Upptech, där effektmålen för verksamheten
tydliggörs samt ett datum för utvärdering sätts.

TEKNAT 2020/297
Föredragande:
Vicerektor

§ 19 Delegation av beslut rörande nämnden för Esseens stiftelse för
vetenskapliga studier inom det matematiska ämnesområdet
Beslut:
 att delegera beslut angående utseende av ledamöter i
nämnden för Esseens stiftelse för vetenskapliga studier
inom det matematiska ämnesområdet till sektionsdekan för
matematisk-datavetenskapliga sektionen.

TEKNAT 2020/271
Föredragande:
Vicerektor

§ 20 Förutsättningar för kommande verksamhet
Diskussion. Sektorn kommer att tillföras mer resurser för både
forskning och utbildning, men fördelningen av dessa på lärosäten
(och/eller till fakulteten) är i nuläget oklar. Vissa medel tillförs
redan för 2021 vilket gör planeringshorisonten mycket begränsad.

Föredragande:
Vicerektor

§ 21 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden
Enligt fakultetens nya arbetsordning ska områdesnämnden vid
varje sammanträde informeras om pågående och avslutade
anställnings- och befordringsärenden gällande professor,
universitetslektor och biträdande universitetslektor. Skriftlig
information om läget 17 november.
§ 22 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2020-10-14--2020-11-17
Enligt fakultetens nya arbetsordning ska områdesnämnden vid
varje sammanträde få information om vilka beslut arbetsutskottet
på delegation fattat om att utse programansvariga professorer och
forskarutbildningsansvariga professorer samt ledamöter i olika
organ genom fyllnadsval. Skriftlig information om beslut under
perioden 14 oktober-17 november.
Föredragande:
§ 23 Övriga meddelanden
Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition: 900 tkr/år Vicerektor, kanslichef
i stöd till syntetisk molekylär kemi 2022-2025 (TEKNAT 2020/273).

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 9 februari 2021.
Vid protokollet

Per Andersson
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Justeras

Johan Tysk

Staffan Svärd

