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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 2 

Sammanträdesdag  

2021-10-19 

TEKNAT 2021/143 

Tid: Tisdag den 19 oktober kl. 13:30-16:25 

Plats: Villa Aske, Bro

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 

Marcus Lindahl, professor, prodekan för samverkan 

Joachim Parrow, professor, sektionsdekan matematik-datavetenskap 

Gabriella Andersson, professor, sektionsdekan fysik 

Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik (ej § 11-13) 

Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi 

Staffan Svärd, professor, sektionsdekan biologi 

Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap 

August Wollter, doktorand  

Casper Fredriksson de Rond, studentrepresentant 

Frida Kasselstrand, studentrepresentant  

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter

Tina Vrieler, doktorand 

Anna Ivert, studentrepresentant  

Frånvarande ledamöter

Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot 

Företrädare för de anställda

Nils-Einar Eriksson, TCO 

Robert Malmgren, SACO 

Övriga närvarande

Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare 

Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef 

Emma Kristensen, utbildningsledare (§ 3-10) 

Anna Sjölander, controller (§ 7-10, § 15, § 18-20) 

Måns Östring, kanslichef 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: att utse Anna Qvarnström 

Föredragande:  

Vicerektor 

§ 2 Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan 

Skriftliga lägesrapporter. Komplettering från prodekan utbildning 

om att Uppsala universitet erhöll godkänt i UKÄ:s lärosätes-

granskning. 

 

 

§ 3 Registreringsstatistik ht2021 

Information. 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 4 Utbildningsutvärderingar 2020/21 – utbildning på forskarnivå 

Biologi – institutionen för organismbiologi. Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga 

uppföljningen 

− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsatserna 

enligt förslag. 

UFV 2021/30, TEKNAT 

2020/47 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 5 Inrättande av forskarutbildningsämne Kemi med inriktning 

mot makromolekylär kemi 

Beslut: 

− att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne Kemi med 

inriktning mot makromolekylär kemi (Chemistry with 

specialisation in Macromolecular Chemistry) vid 

institutionen för kemi-Ångström fr.o.m. 2021-12-01 

− att införa antagningsstopp till forskarutbildningsämnet 

Kemi med inriktning mot polymerkemi (TNKEMI08) 

fr.o.m. 2021-12-01 

− att utse professor Jöns Hilborn till forskarutbildnings-

ansvarig professor för Kemi med inriktning mot makro-

molekylär kemi för resten av mandatperioden, 2021-12-

01—2023-06-30. 

TEKNAT 2021/208, 

TEKNAT 2021/248 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning, 

sektionsdekan för kemi 

 

§ 6 Avveckling av högskoleingenjörsprogrammet i 

kvalitetsutveckling och ledarskap 

Beslut: 

− att anhålla hos rektor om att avveckla högskoleingenjörs-

programmet i kvalitetsutveckling och ledarskap från och 

med 2022-07-01.  

TEKNAT 2021/175 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 7 VP 2022: Uppdrag och medel tilldelade Uppsala teknolog- och 

naturvetarkår (UTN) samt andra studentföreningar 

Beslut: 

− att tilldela UTN samt andra studentföreningar uppdrag och 

medel enligt VP-bilaga 1.9. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 8 VP 2022: Fonden för pedagogisk förnyelse 2022 

Beslut: 

− att fördela medel enligt VP-bilaga 1.8. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 9 Utbildningsprogramansvariga 2022-2024 

Beslut: 

− att utse utbildningsprogramansvariga för perioden 2022-

2024 enligt VP-bilaga 1.6. 

Prodekan utbildning tar kontakt med de program som har både 

programansvarig och biträdande programansvarig, för diskussion 

om hur arbetsuppgifterna kan delas upp och arbetet med program-

råd etc. kan hanteras. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 10 VP 2022: Fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

Beslut: 

− att fördela medel till ämnen och institutioner/budgetenheter 

enligt VP-bilaga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 och 

1.11. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 11 Ändrad benämning på forskningsprogram 

Beslut: 

− att forskningsprogrammet Polymerkemi vid institutionen 

för kemi-Ångström ska benämnas Makromolekylär kemi 

fr.o.m. 2022-01-01 

− att den engelska benämningen ska vara Macromolecular 

Chemistry. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

sektionsdekan för kemi 

 

§ 12 Process och kriterier för att hantera äskanden inför 2023 

Beslut: 

− att uppdra åt forskningsberedningen att senast den 8 feb-

ruari 2022 för fakultetsnämnden presentera ett förslag 

avseende process och kriterier för att hantera äskanden från 

och med VP2023. 

TEKNAT 2021/237 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 13 Ändrad nivå av medlemskap för Uppsala universitet i EIT 

RawMaterials 

Beslut: 

− att Uppsala universitet byter nivå av medlemskap i EIT 

RawMaterials, från core partner till associate partner, 

fr.o.m. 2022. 

UFV 2015/444, UFV 

2018/1788 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 14 Enlight RISE 

Information och diskussion. Påmindes om att en European 

Dialogue Day arrangeras i Uppsala den 11-12 maj, inklusive ett 

möjligt påhak med en AIMDay kopplat till detta den 13 maj. 

Föredragande: 

 Prodekan för samverkan 

 

§ 15 Delårsrapport tertial 2 2021 

Information och diskussion. Risken för återbetalning av medel efter 

årsbokslutet lyftes särskilt. 

TEKNAT 2020/4 

Föredragande: 

 Vicerektor, controller 

Anna Sjölander 
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§ 16 Jubileumsarrangemang: Celsius-Linnéföreläsningarna 2022 

Beslut: 

− att ett jubileumsarrangemang i samband med Celsius-

Linnéföreläsningarna ska genomföras 2022 

− att avsätta 310 000 kr från balanserade medel 2022 för 

jubileumsarrangemanget. 

TEKNAT 2021/212 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 17 Revidering av arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik 

och naturvetenskap 

Beslut: 

− att fastställa reviderad arbetsordning för vetenskapsområdet 

för teknik och naturvetenskap enligt förslag, att gälla från 1 

november 2021. 

TEKNAT 2019/177 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 18 VP 2022: Gemensamma ändamål 

Beslut: 

− att fastställa beloppet för finansiering av områdesgemen-

samma ändamål till 100 518 tkr enligt VP-bilaga 3.1 

− att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader för 

utbildningen enligt VP-bilaga 3.3 

− att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader för 

forskningen enligt VP-bilaga 3.4. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 19 VP 2022: Anvisningar och riktlinjer 

Beslut: 

− att fastställa riktlinjer för arvodering av sakkunniga m.fl. 

enligt VP-bilaga 4.1. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor 

§ 20 VP 2022: Slutjustering 

Beslut: 

− att fakultetsnämnden fastställer text och bilagor i VP2022 

− att delegera till arbetsutskottet att vid behov göra smärre 

redaktionella ändringar i VP2022 innan tryckning. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 21 Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 

Information och diskussion. 

Föredragande: 

 Stf vicerektor, prodekan 

för forskning 

 

§ 22 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden 

Information. 

 

 

 

§ 23 Beslut fattade av arbetsutskottet 2021-09-01—2021-10-12 

 Information. 

 

  

 

§ 24 Övriga meddelanden 

− Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition 

har beslutats om sedan förra fakultetsnämnden. 

− Information om gemensamt internat 9-10 mars; fakultets-

nämndens ordinarie ledamöter tillsammans med prefekter. 

Förslag till punkter att ta upp kan skickas till vicerektor och 

kanslichef. 

Föredragande: 

 Vicerektor, kanslichefen 
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Vid protokollet 

 

Per Andersson 

Justeras 

 

Johan Tysk 

 

Anna Qvarnström 


