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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 1 
Sammanträdesdag  
2022-09-06 

TEKNAT 2022/228 

Tid: Tisdagen den 6 september kl. 13:15-16:39 
Plats: Ångströmlaboratoriet, fakultetsrum 1

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 (§1-9) 
Gabriella Andersson, professor, sektionsdekan fysik 
Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi 
Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik (via zoom, §1-3 samt §8-21)  
Mattias Jakobsson, professor, sektionsdekan biologi  
Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap (via zoom) 
Malin Burklint, studentrepresentant 
Kajsa Wengelin, studentrepresentant 
Emmy Sköld, studentrepresentant (se §2) 

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter
Colin Andersson, studentrepresentant (se §2, närvarande §1-7) 
Johanna Louise Nilsson, studentrepresentant (se §2) 

Frånvarande
Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot  

Företrädare för de anställda
Nils-Einar Eriksson, TCO  
Mahbubur Rahman, Saco 

Övriga närvarande
Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare 
Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef 
Ylva Bäcklund, enhetschef, enheten för forskningsstöd (§7-21) 
Anna Sjölander, controller (§7-21) 
Måns Östring, kanslichef 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: 

− att utse Peter Lindblad. 

Föredragande:  
Vicerektor 

§ 2 Presentation av studentledamöter i fakultetsnämnden 2022/23 
Malin Burklint, studiebevakare med utbildningsansvar teknik, och 
Kajsa Wengelin, studiebevakare med studiesocialt ansvar (omval 
för höstterminen 2022), är av kåren utsedda till ordinarie student-
ledamöter. 
Emmy Sköld, ordförande för UTN, är utsedd till suppleant men 
kommer att vara ordinarie ledamot tills dess att doktoranderna utsett 
en ordinarie ledamot i nämnden. 
Doktoranderna har för närvarande sina två stolar i nämnden 
vakanta, en ordinarie samt en suppleant. Kåren har utsett Colin 
Andersson, studiebevakare med utbildningsansvar naturvetenskap, 
och Johanna Louise Nilsson, studiebevakare med utbildningsansvar 
extern, till suppleanter tills vidare. Colin Andersson och Johanna 
Louise Nilsson adjungerades till mötet. 

 
Föredragande: 
Vicerektor 
 

§ 3 Lägesrapport – prodekan för utbildning, forskning respektive 
samverkan samt övrigt på fakultets- och universitetsnivå 
Skriftliga rapporter med muntlig komplettering. 

 

§ 4 Antagningsstatistik samt halvårsrapport, utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (UGA) 
Information. 

 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
 

§ 5 Utbildningsutvärderingar – utbildning på grund- och 
avancerad nivå 
a) Kandidatprogram i datavetenskap 
b) Masterprogram i datavetenskap 
 
Beslut: 
a) 

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

− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsatsen 
enligt förslag. 

b) 
− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att uppdra 

till NUN att halvårsvis, utöver den årliga uppföljningen, 
följa upp åtgärder med avseende på måluppfyllelse och 
progression till och med år 2024 

TEKNAT 2017/85     
UFV 2022/21 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
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− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsatsen 
enligt förslag. 

§ 6 
 

Ärendet utgått. 
 

§ 7 Utvärdering av fakultetens satsningar på ämnesdidaktik 
En utvärdering har genomförts av Lars Geschwind, professor vid 
KTH inom teknikvetenskapens lärande med inriktning mot policy 
och styrning. Utvärderingsrapporten redovisades vid fakultets-
nämnden den 8 juni varvid det beslutades att ärendet skulle 
återkomma till nämnden. Beslut: 

− att delegera till arbetsutskottet att på förslag från 
forskningsberedningen besluta om fördelning av de medel 
som finns avsatta för 2022-2023. 

Diskussion om hantering av förslagen i rapporten.  

TEKNAT 2018/320 
Föredragande: 
 Prodekan för forskning 
 

§ 8 Verksamhetsplan 2023 - Forskning 
Beslut: 

− att fastställa VP2023 forskning enligt bilaga. 
Av kommentarer högst upp på bilagans första sida framgår de 
förändringar som gjorts i förhållande till beslutsförslaget. 

TEKNAT 2021/276 
Föredragande: 
 Prodekan för forskning 
 

§ 9 Fakultetens arbete med profilområden 
Rektor beslutade den 28 juni om universitetets plan för att ta fram 
en föranmälan om profilområden i januari 2023, och fakultets-
nämndens arbetsutskott beslutade den 28 juni om fakultets plan i 
samband med detta. Inriktningen är att fakulteten senast den 28 
oktober beslutar om högst sex förslag till profilområden som sedan 
stäms av i förhållande till förslagen från övriga vetenskapsområden.  
Inledande diskussion. Fakultetsledningen kommer att ta fram ett 
förslag till profilområden som stäms av med prefekter, sektions-
dekaner och forskningsberedning. Ärendet återkommer därefter på 
nämndinternatet den 18-19 oktober. 

TEKNAT 2022/204 
Föredragande: 
 Prodekan för forskning 
 

§ 10 Samarbeten inom grön omställning av transportsektorn 
Betydande satsningar kommer att göras i den gröna omställningen 
för att nå miljö- och klimatmål och öka konkurrenskraften inom 
transportsektorn. Ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chal-
mers, Lunds tekniska högskola, Volvo och Northvolt diskuteras 
inom ramen för detta.  
Lägesrapport och diskussion. 

Föredragande: 
 Prodekan för samverkan 
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§ 11 Hedersdoktorer till vinterpromotionen 2023 
Beslut: 

− att till filosofie hedersdoktorer vid promotionen den 27 
januari 2023 utse professor Ahmed Bouajjani, professor 
Marcos Dracos, professor Jochen Schneider, professor 
Linda Young, professor Agnes Wold, professor David 
Harper och professor Regine Hock 

− att till teknologie hedersdoktorer vid promotionen den 27 
januari 2023 utse professor Nguyen Duc Hoa och professor 
Susanne Siebentritt. 

Respektive sektionsdekan (eller promotionsvärd) tar snarast kontakt 
med dessa hedersdoktorer och meddelar nämndens beslut för att få 
besked om de accepterar utmärkelsen. Hedersdoktorerna installeras 
under förutsättning att de accepterar utmärkelsen och att de kan 
delta vid promotionshögtiden den 27 januari. 

Föredragande: 
 Vicerektor och berörda 
sektionsdekaner 
 

§ 12 Revidering av arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik 
och naturvetenskap 
Förhandling enligt 11 § MBL genomfördes den 16 juni. Beslut: 

− att fastställa reviderad arbetsordning för vetenskapsområdet 
för teknik och naturvetenskap enligt förslag, att gälla från 1 
okt 2022. 

TEKNAT 2019/177 
Föredragande: 
Vicerektor, Prodekan för 
utbildning 
 

§ 13 Administrativ placering av forskningsstationen Ar 
Beslut: 

− att delegera till arbetsutskottet att besluta om att admini-
strativt flytta forskningsstationen Ar från avdelningen för 
gemensam service till institutionen för ekologi och genetik 
från och med januari 2023. 

TEKNAT 2021/1815 
Föredragande: 
 Stf vicerektor 
 

§ 14 VP 2023: Kommunikationsarbete 
Beslut: 

− att fastställa rambudgeten 2023 för skolsamverkan till        
3 580 tkr varav  

o 280 tkr inom anslaget för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, 

o 3 300 tkr inom anslaget för forskning och utbildning 
på forskarnivå 

Rambudget 2023 för kommunikationsarbete ligger inom 
fakultetskansliets budget. 

− att delegera till arbetsutskottet att besluta om inriktning på 
verksamheten, efter beredning i fakultetens tre beredningar 
med prodekan samverkan som huvudansvarig. 

UFV 2021/276 
Föredragande: 
 Vicerektor 
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§ 15 VP 2023: Områdesnämndens budgetram för fakultetskansliet 
Beslut: 

a) att verksamheten får disponera 31,619 mnkr under verk-
samhetsåret 2023 genom en uppräkning av ramen för drift 
och löner (exkl. kostnad för examensceremonin) 2022 med 
1,7 %  

b) att verksamheten därutöver får disponera 2 mnkr under 
verksamhetsåret 2023 till en ökning av två heltidsekviva-
lenter för samverkansaktiviteter inom bl.a. strategiska 
partnerskap respektive förstärkt EU-finansieringsstöd 

Förslaget innebär att verksamheten totalt får disponera 33,619 
mnkr under verksamhetsåret 2023. 
c) att bryta ut ceremonier från budgetramen för fakultets-

kansliet och lägga detta som egen post i bilaga 3.1 
Områdesgemensamma ändamål i verksamhetsplanen (hela 
bilaga 3.1 tas upp för beslut vid fakultetsnämnden i 
oktober) 

d) att utöka områdets kostnad för ceremonier och extern 
representation 2023 enligt: 
• Fakultetens årliga personalfest, 450 tkr (i budgeten för 

2022 togs denna kostnad som en del av invigningen av  
Nya Ångström) 

• Fakultetens promotionsmingel, 100 tkr (för 2022 togs 
denna kostnad på balanserade medel) 

• Utökade kostnader för examensceremonin, 90 tkr 
(utökning från nuvarande nivå på 410 tkr till 500 tkr 
pga fler deltagare; 410 tkr har tidigare legat inom 
ramen för kansliets budget och flyttas till området) 

• Utökade kostnader för extern representation, 50 tkr. 

 
UFV 2021/276 
Föredragande: 
 Vicerektor 
 

§ 16 Beslut rörande Ossian Dahlgrens botaniska stipendiestiftelse 
Beslut: 

− att delegera beslut avseende stipendier ur Ossian Dahlgrens 
botaniska stipendiestiftelse till teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetens stipendiekommitté. 

TEKNAT 2022/12 
Föredragande: 
 Vicerektor 
 

§ 17 Beslut rörande Gunnar Berghs stipendiestiftelse för biologiska 
studier 
Beslut: 

− att delegera beslut avseende stipendier ur Gunnar Berghs 
stipendiestiftelse för biologiska studier till teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté. 

TEKNAT 2022/220 
Föredragande: 
 Vicerektor 
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§ 18 Ändrad hantering av A.G. Eliassons stiftelse 
Beslut: 

− att medel ur A.G. Eliassons stiftelse fortsättningsvis ska 
utlysas årligen av fakulteten 

− att alla anställda vid Uppsala universitet kan ansöka om 
medel ur stiftelsen för inköp och ordnande av svamp-
samlingar eller för annat ändamål som befrämjar 
svampstudier 

− att beslutsrätten delegeras till teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämndens stipendiekommitté som beslutar om 
fördelning av utlyst summa efter förslag från sektionsdekan 
i biologi. 

TEKNAT 2022/223 
Föredragande: 
 Vicerektor 
 

§ 19 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 30 aug. 

 

§ 20 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2022-06-01—2022-08-30 
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 1 juni-30 augusti. 

 

§ 21 Meddelanden 
Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har 
beslutats om sedan förra fakultetsnämnden. 
 

Föredragande:  
Vicerektor, kanslichef 
 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 18-19 oktober 2022. 
 
Vid protokollet 
Per Andersson 
 
Justeras 
Johan Tysk  Peter Lindblad 
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