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Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten samverkansberedning

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-01-26

TEKNAT 2020/181

Tid: Tisdag den 26 januari 2021 kl 13.15-16
Plats Zoom

Närvarande ledamöter
Joëlle Rüegg biologiska sektionen
Ida-Maria Sintorn institutionen för informationsteknologi
Ernesto Guitiérrez UU samverkan
Casper Fredriksson de Rond studentrepresentant
Máté Erdélyi kemiska sektionen
Jonas Fransson fysiska sektionen
Karin Thomas tekniska sektionen
Ida-Maria Sintorn institutionen för informationsteknologi
Greger Thornell utbildningsberedningens representant
Jana Grüttner doktorandrepresentant
Lina-Mtwana Nordlund geovetenskapliga sektionen

 Adjungerade
Mikael Jonsson Upptech

Frånvarande ledamöter
Marcus Lindahl prodekan för samverkan
Jordi-Lluís Figueras matematiska institutionen

Övriga närvarande
Johanna Lundmark sekreterare, kansliet för teknik och
naturvetenskap

Ärende-
nummer

Ä nde Föredragande

§ 1 Justeringsperson
Beslut:
- att utse Ernesto Gutierrez till justeringsperson.

Föredragande:
Ida-Maria Sintorn

§ 2 Adjungering
Beslut:

- att adjungera Mikael Jonsson med närvaro och yttranderätt.

Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn
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Ärende-
nummer

Ä nde Föredragande

§ 3 Introduktion
Introduktion till samverkansberedningens uppdrag och roll samt
återkommande ärenden samt rutiner.

Föredragande:
Per Andersson, Johanna
Lundmark

§ 4 Vice ordförande
Samverkansberedningen utser vice ordförande inom sig.
Beslut:

- att utse Ida-Maria Sintorn till vice ordförande.

Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn

§ 5 Jämställdhetsansvarig ledamot
Beslut:

- att föreslå Jonas Fransson och Joëlle Rüegg till
jämställdhetsansvarig ledamot.

Föredragande:
Ida-Maria Sintorn

§ 6 Externa ledamöter i samverkansberedningen
Diskussion gällande profil/person.
Samverkansberedningen ser gärna att de två externa ledamoten
representerar olika delar av det omgivande samhället och
fakultetens ämnesbredd och geografiska spridning så gott det går.

Föredragande:
Ida-Maria Sintorn

§ 7 Livslångt lärande vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Beslut:

- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa projektdirektivet
efter mindre justeringar.

Samverkansberedningen vill se en bredare referensgrupp än
förslaget, där målet inte bara ska vara att få en ögonblicksbild, utan
att bygga upp ett system för att löpande få in det omgivande
samhällets behov och intresse av ett livslångt lärande på ett
systematiskt sätt.

TEKNAT 2021/18
Föredragande:
Lena Strålsjö

§ 8 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
· Förslag till förändringar i högskolelagen från halvårsskiftet

gällande samverkan och livslångt lärande
· Ny kvalitetsbaserad resursfördelning från 2023 där kvalitet i

samverkan med det omgivande samhället en viktig
komponent.

· Tematisk utvärdering av samverkan.

Beslut:
- Att bordlägga punkten till nästa möte.

På samverkansberedningens enhetsyta i MP finns en kortfattad
presentation av forskningspropositionen.

Prop. 2020/21:60
Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn

https://mp.uu.se/group/samverkansberedningen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Fsamverkansberedningen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_20_entryStart%3D0%26_20_viewFolders%3D1%26_20_folderStart%3D0%26_20_action%3DbrowseFolder%26_20_viewEntries%3D1%26_20_folderEnd%3D20%26_20_entryEnd%3D200%26_20_folderId%3D577340917%26_20_struts_action%3D%252Fdocument_library%252Fview&_20_fileEntryId=582115489
https://mp.uu.se/group/samverkansberedningen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Fsamverkansberedningen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_20_entryStart%3D0%26_20_viewFolders%3D1%26_20_folderStart%3D0%26_20_action%3DbrowseFolder%26_20_viewEntries%3D1%26_20_folderEnd%3D20%26_20_entryEnd%3D200%26_20_folderId%3D577340917%26_20_struts_action%3D%252Fdocument_library%252Fview&_20_fileEntryId=582115489
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Ärende-
nummer

Ä nde Föredragande

§ 9 Nya Ångström invigning 2022

Diskussion om den planerade invigningen av Nya Ångström som
ska börja planeras.

Föredragande:

Karin Thellenberg

§ 10 Mål och strategier
Återkoppling efter inspel.

Föredragande:

 Per Andersson

§ 11 Kommunikationsarbete 2021
Arbetsutskottet har fastställt kommunikationsarbete för 2021.

TEKNAT 2020/218
Föredragande:

 Johanna Lundmark

§ 12 Partnerskap
Hitachi ABB Power Grids. Energikoordinator Charlotte Platzer
Björkman har träffat forskningschef för Hitachi ABB Power Grids.
Hitachi vill också samarbeta med materialvetenskaplig forskning
genom ÅMA, samt erbjuda exjobb och kandidatarbeten. De har
även varit intresserade av jämställdhetsfrågor inom utbildningen
inom elektroteknik.
NCC – Joachim Widén är partnerskapsansvarig. NCC är
intresserade av byggteknik och hållbarhet, smarta städer.
Uppsala kommun – Anna Rutgersson är partnerskapsansvarig. Här
pratar man ett förnyat partnerskapsavtal då det gamla går ut.

Föredragande:

 Ernesto Gutierrez

§ 13 Samverkansaktiviteter inom sektionerna

Sektionsledamöter presenterar vad som är på gång inom respektive
sektion.

Föredragande:
 Sektionsledamöterna

§ 14 Meddelanden
-Inga meddelanden

Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn

§ 15 Övriga frågor
-Inga övriga frågor

Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn

§ 16 Sammanträdets avslutning Föredragande:
 Ida-Maria Sintorn

Vid protokollet

Johanna Lundmark
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Justeras

 Ida-Maria Sintorn Ernesto Gutierrez
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