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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga 

områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 4 

Sammanträdesdag  

2021-02-09 

TEKNAT 2020/178 

Tid: Tisdagen den 9 februari kl. 13:15-15:45 

Plats På zoom

Närvarande ledamöter 

Johan Tysk professor, vicerektor, ordförande 

Charlotte Platzer Björkman professor, ställföreträdande vicerektor 

Cecilia Johansson universitetslektor, prodekan för utbildning 

Anna Qvarnström professor, prodekan för forskning 

Joachim Parrow professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap 

Gabriella Andersson professor, sektionsdekan Fysik 

Peter Lindblad professor, sektionsdekan Kemi 

Cecilia Persson professor, sektionsdekan Teknik 

Staffan Svärd professor, sektionsdekan Biologi 

Auli Niemi professor, sektionsdekan Geovetenskap 

Jens Mattsson generaldirektör FOI, extern ledamot (fr.o.m. § 10) 

Frauke Augstein doktorandrepresentant 

Henny Henriksson Larsson studentrepresentant 

Karl Wildt studentrepresentant 

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter

Anna Ivert Nordén studentrepresentant 

Frånvarande

Marcus Lindahl professor, prodekan för samverkan 

Philipp Grad doktorandrepresentant (suppleant) 

Företrädare för de anställda

Nils-Einar Eriksson TCO 

Robert Malmgren SACO 

Övriga närvarande

Daniel Gillberg planeringsdirektör (§ 17) 

Per Andersson utbildningsledare, sekreterare 

Karin Berggren Bremdal biträdande kanslichef 

Emma Kristensen utbildningsledare (§ 3-9) 

Anna Sjölander controller (§ 8-9, 18-19) 

Lena Strålsjö utbildningsledare (§ 10, 18, 23) 

Måns Östring kanslichef 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: 

 att utse Peter Lindblad. 

Föredragande: 

Vicerektor 

§ 2 Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan 

Skriftliga lägesrapporter. 

§ 3 Utfall 2020 – utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

(UGA) 

Information. 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 4 Utbildningsutvärderingar 2019 – utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå: kandidatprogram geovetenskap 

Beslut: 

 att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av naturvetenskapliga utbildningsnämnden i 

den årliga uppföljningen 

 att fastställa utvärderingsrapporten enligt förslag. 

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 5 Utbildningsutvärderingar 2019 – utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå: masterprogram geovetenskap 

Beslut: 

 att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av naturvetenskapliga utbildningsnämnden i 

den årliga uppföljningen 

 att fastställa utvärderingsrapporten enligt förslag. 

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 6 Avveckling av huvudområdet industriell projektledning samt 

magisterprogram i industriell projektledning 

Beslut: 

 att anhålla hos rektor om avveckling av huvudområdet 

Industriell projektledning fr.o.m. 2021-04-01 

 att anhålla hos rektor om avveckling av magisterprogram i 

industriell projektledning fr.o.m. 2021-04-01. 

TEKNAT 2020/314 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 7 Avveckling av huvudområdena Kvalitetsteknik och Energi-

teknik för högskoleexamen samt det tvååriga programmet 

Ledarskap – Kvalitet - Förbättring 

Beslut: 

 att anhålla hos rektor om avveckling av huvudområdena 

Kvalitetsteknik och Energiteknik för högskoleexamen 

fr.o.m. 2022-01-01 

 att anhålla hos rektor om avveckling av det tvååriga 

programmet Ledarskap – Kvalitet – Förbättring fr.o.m. 

2021-07-01. 

 

TEKNAT 2020/313 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 8 Överskott och överskottsmarginaler för avgiftsfinansierad 

utbildning 

 Information. 

Föredragande: 

 Controller Anna 

Sjölander, kanslichef 

Måns Östring 

§ 9 Överskott och överskottsmarginaler för utbildning totalt 

Information. 

Föredragande: 

 Controller Anna 

Sjölander, kanslichef 

Måns Östring 

§ 10 Livslångt lärande

 Beslut: 

 att fastställa projektdirektiv för livslångt lärande vid 

teknisk-naturvetenskapliga fakulteten enligt förslag 

 att delegera till arbetsutskottet att utse styrgrupp för 

projektet 

 att vicerektor ges uppdraget att leda den universitets-

gemensamma satsningen. 

UFV 2020/32 

TEKNAT 2021/18 

Föredragande: 

 Vicerektor, Prodekan för 

utbildning 

§ 11 Kompletterande verksamhetsplan för 2021 - utbildning

 Information/Diskussion. Samlat beslut under punkt 18. 

UFV 2020/32 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 12 Kompletterande verksamhetsplan för 2021 - forskning

Information/Diskussion. Samlat beslut under punkt 18. 

UFV 2020/32 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

§ 13 Medfinansiering av ReCod

Beslut: 

 att medfinansiera ReCod-projektet med 1,5 mnkr per år 

under 2021-2023 

 att detta finansieras med balanserade medel för 2021 och 

som en del av verksamhetsplanen för 2022 och 2023. 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

§ 14 Ansökningar till VRs utlysning Nationell infrastruktur

 Beslut: 

 att fakulteten fortsätter medfinansiera SITES (Swedish 

Infrastructure for Ecosystem Science), med 1 mnkr per år 

under 2023-2028 enligt förslag. 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

Prodekan för forskning 

§ 15 Förtroendepersoner för forskningsetik

Beslut: 

 att delegera till arbetsutskottet att utse två förtroende-

personer för forskningsetik vid fakulteten, för perioden 

2021-2022 

 att delegera till arbetsutskottet att också besluta om 

eventuell kontering vid områdesnämnden för dessa 

personer. 

UFV 2020/613 

Föredragande: 

 Vicerektor 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 16 Externa ledamöter i samverkansberedningen 2021-02-09—

2023-12-31 

Beslut: 

 att utse Erik Asplund (näringslivsstrateg i Region Uppsala) 

till extern ledamot i samverkansberedningen 2021-2023 

 att delegera till arbetsutskottet att utse ytterligare en extern 

ledamot i samverkansberedningen, efter förslag från 

prodekan för samverkan. 

TEKNAT 2020/181 

Föredragande: 

 Vicerektor 

§ 17 Forsknings- och innovationsproposition 2020

Information. 

Föredragande: 

 Planeringsdirektör Daniel 

Gillberg 

§ 18 Kompletterande verksamhetsplan 2021 för fakulteten

 Beslut: 

 att fastställa kompletterande verksamhetsplan 2021 för 

vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 

 att delegera till arbetsutskottet att besluta om fördelning av 

i kompletterande verksamhetsplanen ännu ej fördelade 

medel, i enlighet med föreslagen process i den komplet-

terande verksamhetsplanen 2021. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

UFV 2020/32 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

 Vicerektor 

§ 19 Direktiv inför verksamhetsplan 2022

Beredningarna ska särskilt beakta de omvärldsförändringar som 

bland annat finns i forskningspropositionen och införande av 

uppdraget kring livslångt lärande i högskolelagen. Beslut att 

fastställa direktiv för fakultetens VP22 enligt följande: 

 Följande ska prioriteras inom forskning (utan rangordning): 

o att stärka institutionsresursen

o att basresursen (FFF) värdesäkras, målsättning 2 %,

snarare än att antalet FFF ökar

o att stärka potten för vicerektors disposition.

Arbetsutskottet får i uppdrag att se över gränserna för över-

skottsmarginaler för Tandemlaboratoriet, efter samråd med 

Tandemlab. 

 Följande ska ingå i arbetet inom utbildning: 

o att arbetsutskottet får i uppdrag att initiera en större

översyn av modellen med ämnesfaktorer inför VP23

o att se över modellen för konteringen av program-

ansvariga

o att särskilt beakta långsiktigheten på satsningarna

inom livslångt lärande.

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

Prodekan för utbildning 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

Det underskott som uppkommit vid fakulteten på utbild-

ningssidan ska inte beaktas i budgetarbetet inför verksam-

hetsplanen 2022, utan budgeten ska balansera. 

Joachim Parrow reserverade sig mot beslutet och ansåg att ärendet 

skulle bordläggas till nästa fakultetsnämnd. 

Inför VP23 ska diskussion om direktiv genomföras vid nämndens 

novembermöte 2021, inför beslut om direktiv vid nämndens första 

möte 2022. 

§ 20 Aktiviteter i samband med invigning av Nya Ångström

 Beslut: 

 att en invigning av Nya Ångström ska arrangeras med 

syftet att visa upp forskning, utbildning och samverkan vid 

hela fakulteten för interna medarbetare och studenter samt 

för externa aktörer 

 att i VP2022 avsätta 2,5 mnkr för invigningen av Nya 

Ångström 

 att uppdra till arbetsutskottet att besluta om detaljerad 

budget för projektet. 

Då UTN 2022 fyller 20 år ska detta också uppmärksammas, gärna i 

samband med aktiviteter enligt ovan. 

TEKNAT 2020/335 

Föredragande: 

 Vicerektor 

§ 21 Mål och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

 Beslut: 

 att fastställa remissversion enligt förslag 

 att snarast skicka ut internremissen till institutioner, 

beredningar, NUN, TUN, FUN och UTN för synpunkter, 

med svar senast den 30 mars. 

TEKNAT 2020/31 

Föredragande: 

 Vicerektor 

§ 22 Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete 2021

 Beslut: 

 att fastställa Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete på 

fakultetsnivå 2021 enligt förslag. 

TEKNAT 2021/38 

Föredragande: 

 Ställföreträdande 

vicerektor 

§ 23 Fakultetens verksamhet vid Campus Gotland

 Skriftlig lägesrapport. 

TEKNAT 2019/198 

§ 24 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 2 februari.  

§ 25 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2020-11-18—2021-02-02

Enligt fakultetens nya arbetsordning ska områdesnämnden vid 

varje sammanträde få information om vilka beslut arbetsutskottet 

på delegation fattat om att utse programansvariga professorer och 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

forskarutbildningsansvariga professorer samt ledamöter i olika 

organ genom fyllnadsval. Skriftlig information om beslut under 

perioden 18 november-2 februari. 

§ 26 Övriga meddelanden

Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har 

beslutats om sedan förra fakultetsnämnden. 

Föredragande:  

Vicerektor, kanslichef 

Vid protokollet 

Per Andersson 

Justeras

Johan Tysk Peter Lindblad 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnd: 20 april 2021.


	PROTOKOLL nr 4 Sammanträdesdag  2021-02-09
	Närvarande ledamöter
	Frånvarande
	Övriga närvarande



