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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 1 

Sammanträdesdag  

2021-09-07 

TEKNAT 2021/143 

Tid: Tisdagen den 7 september kl. 13:15-15:31 

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 

Staffan Svärd professor, sektionsdekan Biologi 

Auli Niemi professor, sektionsdekan Geovetenskap  

August Wollter doktorandrepresentant 

Casper Fredriksson de Rond studentrepresentant 

Frida Kasselstrand studentrepresentant 

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter

Anna Ivert studentrepresentant 

Frånvarande

Marcus Lindahl professor, prodekan för samverkan 

Cecilia Persson professor, sektionsdekan Teknik 

Jens Mattsson generaldirektör FOI, extern ledamot 

Tina Vrieler doktorandrepresentant (suppleant) 

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 (§ 4-6) 

Anna Sjölander controller (§ 8) 

Måns Östring kanslichef 
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§ 1 Justeringsperson 

Beslut: 

− att utse Charlotte Platzer Björkman. 

Föredragande:  

Vicerektor 

§ 2 Presentation av studentledamöter i fakultetsnämnden 2021/22 

August Wollter, doktorand vid inst. för cell- och molekylärbiologi 

Frida Kasselstrand, studiebevakare med utbildningsansvar teknik 

Casper Fredriksson de Rond, studiebevakare med studiesoc. ansvar 

Anna Ivert, ordförande för UTN (suppl.) 
 

Tina Vrieler, doktorand vid inst. för informationsteknologi (suppl.) 

deltog inte i mötet. Övriga nämndledamöter presenterade sig också 

för studenterna. 

 

Föredragande: 

Vicerektor 

 

§ 3 Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan 

Skriftliga lägesrapporter. 

 

§ 4 Halvårsrapport, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 Information. 

 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

§ 5 Utbildningsutvärderingar 2020/21 – utbildning på forskarnivå 

Biologi – institutionen för ekologi och genetik 

Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga 

uppföljningen 

− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsatser 

enligt förslag. 

En tydligare tidsplan för föreslagna åtgärder bör framgå. 

TEKNAT 2020/47     

UFV 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 6 Verksamhetsplan 2022 – Kontering av utbildningsprogram-

ansvariga 

Beslut: 

− att konteringen beräknas med den nuvarande formeln, dvs 

Kontering av programansvarig = 0,025*programmets 

längd i år + 0,00125*antal registrerade studenter (hstk) 

− att lägsta kontering för program som är ett eller två år är   

10 %. För program som är tre år eller längre är lägsta 

kontering 25 %  

− att konteringen låses under hela mandatperioden. En större 

ökning, såsom en extra årskull, föranleder dock en ökning 

av konteringen mellan åren under mandatperioden 

− att alla programansvariguppdrag över 50 % delas. För 

mindre program kan uppdraget delas om starka skäl finns. 

En person blir då programansvarig och en person biträdan-

de programansvarig. Fördelningen av konteringen mellan 

dessa två avgörs från fall till fall. Om uppdraget hamnar 

över 50 % kan programansvarig avstå från att ha en 

biträdande programansvarig (programansvarigs uppdrag 

blir då 50 %). Detaljerna kring detta behöver utarbetas. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 
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− att uppdra till arbetsutskottet att initiera en översyn av 

programansvarigs roll, det administrativa stödet till 

programansvarig och rollfördelningen mellan program-

ansvarig och stödfunktioner. Översynen ska utgöra grund 

för en revidering av ovanstående principer inför 2023 och 

därmed kan justeringar av kontering för innevarande 

mandatperiod bli aktuella. 

§ 7 Vetenskapsrådets förslag om profilområden 

 Diskussion. 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 8 Verksamhetsplan 2022 – Forskning 

Beslut: 

− att fastställa VP2022 Forskning enligt bilaga. 

Nämnden uppdrog åt arbetsutskottet att ta fram ett beslutsförslag till 

nästa nämndsammanträde, med ett uppdrag till forskningsbered-

ningen att tidigt 2022 för nämnden presentera ett förslag avseende 

lämplig process och kriterier för att hantera äskanden inför VP2023. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 9 Hantering av förslag till hedersdoktorer 

Beslut: 

− att fakulteten inte installerar några hedersdoktorer vid pro-

motionen i januari 2022 

− att de nio kandidater som finns installeras vid senare tillfälle 

− att också överväga möjligheten att invänta promotion av 

hedersdoktorer till universitetets 550-årsjubileum, då ett 

större antal hedersdoktorer sannolikt kan välkomnas. 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 10 Arvodering av studentrepresentanter 

Beslut: 

− att fakulteten ska betala arvode till studentrepresentanter på 

grundnivå och avancerad nivå (inkl. närvarande supplean-

ter) i områdesnämndens permanenta organ (exkl. program-

råden) enligt vetenskapsområdets arbetsordning, se bilaga 

− att arvodet ska vara 500 kronor per möte vilket inkluderar 

förberedelsearbete, mötestid och efterarbete 

− att arvode inte utgår till studenter som avlönas av UTN, 

Rindi eller annan studentkår 

− att studentrepresentanter på forskarnivå inte erhåller arvode 

för deltagande i områdesnämndens permanenta organ, men 

vid behov kan ansöka om prolongation enligt rektorsbeslut 

UFV 2014/72 samt enligt kommande kompletterande 

fakultetsbeslut 

− att fakulteten ska göra en översyn över gällande regler för 

prolongation för doktorander 

− att ovanstående beslut gäller fr.o.m. 2022-01-01. 

TEKNAT 2021/201 

Föredragande: 

Vicerektor 
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§ 11 Verksamhetsplan 2022: Kommunikationsarbete 

Beslut: 

− att fastställa rambudgeten 2022 för skolsamverkan till 

3 580 tkr (3 580 tkr 2021) varav  

o 280 tkr (280 tkr) inom anslaget för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå, 

o 3 300 tkr (3 300 tkr) inom anslaget för forskning 

och utbildning på forskarnivå 

Rambudget 2022 för kommunikationsarbete ligger inom ramen 

för fakultetskansliets budgetram. 

− att delegera till arbetsutskottet att besluta om inriktning på 

verksamheten, efter beredning i fakultetens tre beredningar 

med prodekan samverkan som huvudansvarig. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 12 Verksamhetsplan 2022: Områdesnämndens budgetram för 

fakultetskansliet 

Beslut: 

− att verksamheten får disponera 31,5 mnkr under 

verksamhetsåret 2022 (28,529 mnkr 2021). 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 13 Lagen om anställningsskydd (LAS) m.m. 

 Diskussion utifrån fakultetens remissyttrande. 

Föredragande: 

 Bitr. kanslichef Karin 

Berggren Bremdal 

§ 14 SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) 

Information, komplettering av lägesrapport för forskning gällande 

SNIC (§ 3). 

  

Föredragande: 

 Stf vicerektor, prodekan 

för forskning 

§ 15 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden 

Områdesnämnden ska informeras om pågående och avslutade 

anställnings- och befordringsärenden gällande professor, 

universitetslektor och biträdande universitetslektor. Skriftlig 

information om läget 31 augusti (en felaktighet finns i utskickat 

underlag; Chao Zhang befordras till universitetslektor vid 

institutionen för kemi-Ångström). 

 

§ 16 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2021-05-26—2021-08-31 

Områdesnämnden ska informeras om vilka beslut arbetsutskottet 

fattat på delegation. Skriftlig information om beslut under perioden 

26 maj-31 augusti. 

 

§ 17 Meddelanden 

Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har 

beslutats om sedan förra fakultetsnämnden. 

Föredragande:  

Vicerektor, kanslichef 

 

 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 19-20 oktober 2021. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Per Andersson 

 

Justeras 

 

 

 

Johan Tysk  Charlotte Platzer Björkman 


