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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 2 

Sammanträdesdag  

2022-10-18 

TEKNAT 2022/228 

Tid: Tisdagen den 18 oktober kl. 13:15-17:00 

Plats: Rånäs slott

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 

Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi 

Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik  

Mattias Jakobsson, professor, sektionsdekan biologi 

Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap 

Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot (från § 10) 

Malin Burklint, studentrepresentant 

Kajsa Wengelin, studentrepresentant 

Emmy Sköld, studentrepresentant 

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter

Colin Andersson, studentrepresentant 

Johanna Louise Nilsson, studentrepresentant 

Företrädare för de anställda

Nils-Einar Eriksson, TCO  

Mahbubur Rahman, Saco 

Övriga närvarande

Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare 

Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef 

Emma Kristensen, utbildningsledare (§1-10) 

Eva Skytt, chef för enheten för studentservice (§ 16) 

Måns Östring, kanslichef 
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§ 1 Justeringsperson 

Beslut: 

− att utse Mattias Jakobsson. 

Föredragande:  

Vicerektor 

§ 2 Lägesrapport – prodekan för utbildning, forskning respektive 

samverkan samt övrigt på fakultets- och universitetsnivå 

Skriftliga rapporter med muntlig komplettering om att hyres-

höjningarna begränsas till högst 6 % under nästa år. 

 

§ 3 Registreringsstatistik höstterminen 2022 

Information. 

 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 4 Utbildningsutvärderingar – fristående kurser 

Fristående kurser vid institutionerna inom den tekniska sektionen 

Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av tekniska utbildningsnämnden i den årliga 

uppföljningen 

− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsatsen 

enligt förslag. 

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 5 Avveckling av forskarutbildningsämne Fysik med inriktning 

mot jonfysik 

Beslut: 

− att avveckla forskarutbildningsämnet Fysik med inriktning 

mot jonfysik (TNFYSI12) fr.o.m. 2022-11-01. 

TEKNAT 2022/234 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning, 

sektionsdekan Gabriella 

Andersson  

 

§ 6 Avveckling av forskarutbildningsämne Fysik med inriktning 

mot biofysik 

Beslut: 

− att avveckla forskarutbildningsämnet Fysik med inriktning 

mot biofysik (TNFYSI10) fr.o.m. 2022-11-01. 

TEKNAT 2022/234 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning, 

sektionsdekan Gabriella 

Andersson  

 

§ 7 VP 2023: Utbildning på forskarnivå 

Beslut: 

− att fastställa VP-text avsnitt 3.6 samt bilaga med forskar-

utbildningsansvariga professorer (bilaga 2.2) enligt förslag. 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 8 VP 2023: 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 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 9 VP 2023: Fonden för pedagogisk förnyelse 2023 

Information: Arbetsutskottet beslutade 2022-10-11 om fördelning 

av totalt 2,01 mnkr till elva olika projekt, se VP-bilaga 1.8. 

TEKNAT 2021/276 

TEKNAT 2022/157 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 
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§ 10 VP 2023: 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 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 11 Inrättande av nytt forskningsprogram Fysiologi och miljö-

toxikologi vid institutionen för organismbiologi 

Beslut: 

− att vid institutionen för organismbiologi fr.o.m. 2023-01-01 

inrätta ett nytt forskningsprogram benämnt Fysiologi och 

miljötoxikologi (engelsk översättning: Physiology and 

Environmental Toxicology) 

− att 2023-01-01 avveckla forskningsprogrammen Fysio-

logisk botanik, Jämförande fysiologi och Miljötoxikologi 

vid institutionen för organismbiologi 

− att programmet Fysiologi och miljötoxikologi fr.o.m. 2023-

01-01 disponerar den basresurs som tidigare avdelats till de 

tre avvecklade programmen, dvs. för VP2023 totalt 5,74 

FFF 

− att till programansvarig för forskningsprogrammet Fysio-

logi och miljötoxikologi utse professor Joëlle Rüegg.  

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

sektionsdekan Mattias 

Jakobsson 

 

§ 12 Medfinansiering av excellens- och kompetenscentra 

Beslut: 

− att för de tre utlysningar som för närvarande är öppna för 

ansökningar om kompetens-/excellenscentra stödja 

beviljade ansökningar där Uppsala universitet står som 

huvudsökande med 1 mnkr/år och centrum.  

Beloppet 1 mnkr inkluderar eventuell samfinansiering från rektor. 

Medel utbetalas från i verksamhetsplanen avsatta medel för sam-

finansiering. 

Vid beslut om förlängning ska ett nytt beslut om stöd fattas. 

 

TEKNAT 2022/314 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 13 Fakultetens arbete med profilområden 

Vicerektor ska senast den 28 oktober besluta om högst sex förslag 

till profilområden som sedan stäms av i förhållande till förslagen 

från övriga vetenskapsområden. Enligt beslutad process har fakul-

tetsledningen tagit fram ett förslag som diskuterats vid prefekt-

möten, med sektionsdekaner och  i forskningsberedningen. Som en 

del av processen erbjuds fakultetsnämnden att komma med syn-

punkter på förslagen. Diskussion. 

TEKNAT 2022/204 

Föredragande: 

 Vicerektor, prodekan för 

forskning 
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§ 14 Infrastrukturpott vid fakulteten 

I VP 2023 finns två potter för infrastruktur; Nationella infrastruk-

turer resp. Infrastruktur och plattformar. Inledande diskussion om 

hur processen för beredning kan utformas vad avser användning av 

dessa medel samt hur ett tydligare flerårsperspektiv skulle kunna 

tillämpas. Diskussionen fortsätter på internatets andra dag. 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 15 VP 2023: Komplettering av forskningsbudget 

Beslut: 

− att räkna upp tilldelning till International science program 

(ISP) med pris- och löneuppräkning (PLO), 47,3 tkr 

− att 2023 tillföra 2 500 tkr till en ofördelad pott för infra-

strukturer: 

o att forskningsberedningen bereder hur potten ska 

användas 

o att delegera till arbetsutskottet att därefter besluta 

om användning av potten. 

Detta leder till en överbudgetering 2023 på 777 tkr. 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

Prodekan för utbildning 

 

§ 16 Samarbete inom grön omställning av transportsektorn 

Lägesrapport. 

Föredragande: 

Prodekan för samverkan, 

enhetschef Eva Skytt 

 

§ 17 Delårsrapport tertial 2 2022 

Information om utfallet januari-augusti 2022. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

Vicerektor 

 

§ 18 Revidering av Riktlinjer för anställning och befordran av 

lärare 

Beslut: 

− att fastställda reviderade Riktlinjer för anställning och 

befordran av lärare samt för antagning av docent och av 

excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 

för att dessa ska överensstämma med universitetets 

anställningsordning. 

TEKNAT 2022/292 

Föredragande: 

Vicerektor 

 

§ 19 Kompetensförsörjning 

Information och inledande diskussion om pågående arbeten och 

projekt inom kompetensförsörjning samt tilltänkta uppdrag i sam-

band med detta. Diskussionen fortsätter på internatets andra dag. 

Föredragande: 

Biträdande kanslichef 

Karin Berggren Bremdal  

 

§ 20 Rekrytering av en professor i fysik med inriktning mot fysikens 

didaktik 

Beslut: 

− att anhålla hos rektor om att inleda rekrytering av en 

professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik och 

att uppdra till arbetsutskottet att efter samråd med rektor 

fastställa anställningsprofilen för ifrågavarande professur. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

TEKNAT 2022/130 

Föredragande: 

 Vicerektor, sektions-

dekan Gabriella 

Andersson 

 



 5 (6) 

§ 21 Rekrytering av en professor i numerisk analys 

Beslut: 

− att anhålla hos rektor om att inleda rekrytering av en 

professor i numerisk analys och att uppdra till 

arbetsutskottet att efter samråd med rektor fastställa 

anställningsprofilen för ifrågavarande professur. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

TEKNAT 2022/206 

Föredragande: 

 Vicerektor, sektions-

dekan Joachim Parrow 

 

§ 22 VP 2023: Gemensamma ändamål 

Beslut: 

− att fastställa beloppet för finansiering av områdesgemen-

samma ändamål till 105 161 tkr enligt VP-bilaga 3.1     

(100 518 tkr 2022) 

− 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 2021/276 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 23 VP 2023: Slutjustering 

MBL-förhandling avseende fakultetens verksamhetsplan 2023 

genomfördes 2022-10-06. Beslut: 

− att fakultetsnämnden fastställer text och bilagor i VP2023 

− att delegera till arbetsutskottet att vid behov göra smärre 

redaktionella ändringar i VP2023 innan tryckning. 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 24 Direktiv för verksamhetsplan 2024 

Information och inledande diskussion. Nämndens ledamöter fick i 

uppdrag att till nästa möte fundera på förslag till direktiv. Fortsatt 

diskussion om direktiven vid nästa nämndmöte, den 29 november. 

Beslut om direktiv tas vid första nämndmötet 2023, den 7 februari. 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 25 Beslutande nämnd för Olsson-Borghs stiftelse 

För att underlätta hanteringen bör beslutsrätten flyttas från konsi-

storiet, men då stiftelsen även riktar sig till sökande utanför Upp-

sala universitet bör beslutsrätten ligga hos rektor. Beslut: 

− att föreslå rektor att besluta att rektor beslutar om Olsson-

Borghs stiftelse, efter förslag från teknisk-naturveten-

skapliga fakultetsnämnden. Rätten att ge förslag föreslås 

kunna delegeras. 

TEKNAT 2022/263 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 26 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 11 okt. 
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§ 27 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2022-08-31—2022-10-11 

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 31 augusti-11 oktober. 

 

§ 28 Övriga meddelanden 

• Beslut av arbetsutskottet 2022-10-04 innebar avsteg från av 

fakultetsnämnden fastställda riktlinjer för antagningsärende 

(avser double degree-doktorand i biologi från Island, antagning 

till senare del). 

• Fördelning av medel till vicerektors disposition:  

o Postdok immunologi 400 tkr/år 2023-24, TEKNAT 

2022/273. 

• Arbetsutskottet har utsett Matias Urenda Moris att koordinera 

fakultetens satsning på livslångt lärande 2023–2027. 

• Information om ledamöter i vetenskapsområdets/fakultetens 

nya elektorsförsamling. 

• Information om gemensamt internat 14-15 mars på Krusen-

berg; fakultetsnämndens ordinarie ledamöter tillsammans med 

prefekter. 

Föredragande:  

Vicerektor, kanslichef 

 

 

 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 29 november 2022. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Per Andersson 

 

Justeras 

 

 

 

 

Johan Tysk  Mattias Jakobsson 


