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Uppsala universitet 

Teknisk-
naturvetenskapliga  
områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 4 
Sammanträdesdag  
2022-02-08 

TEKNAT 2021/143 

Tid: Tisdagen den 8 februari kl. 13:15-15:35 
Plats: På zoom

Närvarande ledamöter 
Johan Tysk, professor, vicerektor, ordförande 
Charlotte Platzer Björkman, professor, ställföreträdande vicerektor (från § 11) 
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 
Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi 
Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik  
Hanna Johannesson, professor, sektionsdekan biologi 
Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap 
August Wollter, doktorandrepresentant   
Kajsa Wengelin, studentrepresentant   
Frida Kasselstrand, studentrepresentant  

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter
Anna Ivert Nordén, studentrepresentant  

Frånvarande
Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot  
Tina Vrieler, doktorandrepresentant (suppleant)  

Företrädare för de anställda
Nils-Einar Eriksson, TCO  
Lars Madej, SACO  

Övriga närvarande
Robert Arktell, byggnadsavdelningen (§ 13) 
Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare 
Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef 
Emma Kristensen, utbildningsledare (§ 6, 7 och 12) 
Anna Sjölander, controller (§ 8 och 12)  
Lena Strålsjö, utbildningsledare (§ 6 och 7)  
Karin Thellenberg (§ 9)  
Måns Östring, kanslichef  
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: 

− att utse Marcus Lindahl. 

Föredragande:  
Vicerektor 

§ 2 Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan 
Skriftliga lägesrapporter samt frågestund. 

 

§ 3 Utfall 2021 - utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 Information. 

 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 

§ 4 Utbildningsutvärderingar – utbildning på forskarnivå 
a. Geovetenskap – institutionen för geovetenskaper 
b. Kemi – institutionen för kemi-Ångström 
c. Datavetenskap – institutionen för informationsteknologi 
Kompletterande synpunkter från berörda sektionsdekaner. Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 
ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga 
uppföljningen 

− att fastställa utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna 
enligt förslag. 

TEKNAT 2020/47, UFV 
2021/30 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
 

§ 5 Utbildningsutvärderingar – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
a. Fristående kurser i fysik 
b. Kandidatprogram i fysik 
c. Masterprogram i fysik 
Kompletterande synpunkter från sektionsdekan för fysik. Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 
ska följas upp av naturvetenskapliga utbildningsnämnden i 
den årliga uppföljningen 

− att fastställa utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna 
enligt förslag. 

TEKNAT 2017/85 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
 

§ 6 Livslångt lärande 
Slutrapport från projektet samt information om förslag som ska 
presenteras för beslut vid nämndens möte den 26 april 2022. 
Påmindes om seminariet den 16 februari som arrangeras av 
Uppsala universitet; ”Vilken roll har universitet och högskolor i det 
livslånga lärandet?” För mer information, se: 
https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=68116  

 

TEKNAT 2021/18 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning, 
utbildningsledare Lena 
Strålsjö 
 

§ 7 Storlekar på kursmoduler 
Diskussion, främst kring behov av konsekvensanalys. Beslut: 

− att bordlägga ärendet till nämndens möte den 15 mars 
− att delegera till arbetsutskottet att göra en konsekvensanalys 

av omarbetningen av vissa program vid en övergång från 
7,5 hp till 5 hp-moduler. 

TEKNAT 2022/13 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
 

  

https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=68116
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 8 Process och kriterier för att hantera äskanden inför 2023 
Ärendet föreslogs i kallelsen att bordläggas till nästa sammanträde 
den 15 mars. Det konstaterades dock att generella processer och 
kriterier är svåra att fastställa, då förutsättningarna varierar över 
tid. Beslut: 

− att bordlägga ärendet tills vidare och återkomma när 
aktuellt läge gör det relevant att besluta om kriterier 
och/eller processer i detta sammanhang. 

TEKNAT 2021/237 
Föredragande: 
 Prodekan för forskning 
 

§ 9 Aktiviteter i samband med invigning av Nya Ångström 2022 
Information. Påmindes också om hemsida där aktuell information 
finns, främst om temadagsveckan 16-20 maj: 
https://teknat.uu.se/samverkan/invigning-nya-angstrom/temadagsvecka/  

TEKNAT 2020/335 
Föredragande: 
 Vicerektor, projektledare 
Karin Thellenberg 
 

§ 10 Förhållningssätt vad gäller forskningssamarbeten med vissa 
länder 
Information. 

TEKNAT 2020/945 
Föredragande: 
 Prodekan för samverkan 
 

§ 11 Kompletterande verksamhetsplan för 2022 
Beslut: 

− att delegera till arbetsutskottet att besluta om fördelning av 
i kompletterande verksamhetsplanen ännu ej fördelade 
medel. 

UFV 2021/224, TEKNAT 
2021/30 
Föredragande: 
Vicerektor 
 

§ 12 Direktiv för verksamhetsplan 2023 
Diskussion främst om direktiven för utbildning. Förslag att stryka 
skrivningen om master- och kandidatprogram i kärnämnena (tredje 
direktivpunkten) och lägga till en skrivning om behovet av bredd 
och hänsyn till arbetsmarknadens behov. Förslag också om att 
flytta första strecksatsen under utgångspunkter inför VP 2023-
processen till de långsiktiga utgångspunkterna, samtidigt som 
skrivningen justeras något. Beslut: 

− att delegera till arbetsutskottet att fastställa justerade 
direktiv inför verksamhetsplanen 2023. 

TEKNAT 2021/276 
Föredragande: 
Vicerektor, prodekaner 
 

§ 13 Lokalförsörjning och lokalutveckling vid vetenskapsområdet 
för teknik och naturvetenskap 
Beslut: 

− att fastställa plan för Lokalförsörjning och lokalutveckling 
vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. 

TEKNAT 2021/111 
Föredragande: 
Stf vicerektor, Karin 
Berggren Bremdal samt 
Robert Arktell, byggnads-
avdelningen 
 

§ 14 Ny beslutande nämnd för K.V. Ossian Dahlgrens botaniska 
stipendiestiftelse 
Beslut: 

− att föreslå rektor att besluta att utse teknisk-naturveten-
skapliga fakultetsnämnden till beslutande nämnd för Ossian 

TEKNAT 2022/12 
Föredragande: 
Vicerektor 
 

https://teknat.uu.se/samverkan/invigning-nya-angstrom/temadagsvecka/
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nummer Ärende Föredragande 

Dahlgrens botaniska stipendiestiftelse. Beslutsrätten före-
slås kunna delegeras till fakultetens stipendiekommitté eller 
annat motsvarande organ under fakultetsnämnden. 

§ 15 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden 
Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje 
sammanträde informeras om pågående och avslutade anställnings- 
och befordringsärenden gällande professor, universitetslektor och 
biträdande universitetslektor. Skriftlig information om läget 1 
februari. 

 

§ 16 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2021-11-17—2022-02-01 
Enligt fakultetens 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 17 november-1 februari. 

 

§ 17 Meddelanden 
− Professor Mattias Jakobsson, institutionen för organism-

biologi, har av elektorsförsamlingen valts till sektionsdekan 
för biologiska sektionen tillika ledamot i områdes-
/fakultetsnämnden 2022-03-01—2023-06-30. 

− Vicerektor har beslutat (medel till vicerektors disposition) 
om ändrad finansieringstid till 2021-2026 av forsknings-
programmet Instrumentering och acceleratorer men med 
oförändrat totalbelopp (TEKNAT 2022/26). 

Föredragande:  
Vicerektor, kanslichef 
 

 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 15 mars 2022 kl. 13:15 ( i Nya Ångström, hus 10). 
Därutöver genomförs ett lunch-lunchinternat tillsammans med prefekterna 9-10 mars. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Per Andersson 
 
Justeras 
 
 
 
Johan Tysk  Marcus Lindahl 
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