Dekanus har ordet
Året närmar sig sitt slut och det är dags att summera men även att blicka framåt. Året har
karaktäriserats av en ny universitetsorganisation och av planering av förändringar inom fakulteten.
De organisatoriska förändringar vi har arbetat med under året är nu alla beslutade och kommer att genomföras vid
årsskiftet. De tre vita biologiinstitutionerna slås ihop till en ny institution, Institutionen för molekylär biovetenskap,
Wenner-Grens institut, och två av de gröna, Botan och Systemekologi bildar Institutionen för Ekologi, Miljö och
Botanik. Ett Östersjöcentrum bestående av Stockholm universitets marina forskningscentrum (SMF) och Baltic Nest
Institute (BNI) inrättas – detta kommer att synliggöra och stärka Östersjöforskningen inom fakulteten. Bolincentret
för klimatforskning får en ny ledning och en organisation som är bättre anpassad till den fas centret nu träder in i
efter den framgångsrika uppbyggnadsfasen. Vi har nu också äntligen slutfört förhandlingarna om övertagandet av
Institutet för solfysik (ISF) från KVA. ISF, som driver det svenska solteleskopet på La Palma, blir en nationell
anläggning med stöd från Vetenskapsrådet. Vidare välkomnar vi Stockholms Resilienscentrum, SRC, till fakulteten
och ser fram mot de ökade möjligheter till samarbete detta medför. SRC bedriver forskning som spänner över både
naturvetenskap och humaniora-samhällsvetenskap och det blir viktigt att säkerställa kontakterna också med HSområdet.
Vad har vi då framför oss? Förutom den löpande verksamheten med dess problem och möjligheter så finns flera
viktiga frågor som kräver nytänkande. En är etableringen av det nya SciLifeLab där forskargrupper av EMBL/Max
Planck-typ ska skapas. Universiteten rekryterar forskare som, med goda resurser, tillbringar 6-8 år på ScilLifeLab och
sedan flyttar till någon institution. Detta är en möjlighet för oss att rekrytera starka forskare och vi ska nu bestämma
inom vilka områden vi vill rekrytera i en första omgång.
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har under hösten fördelat andra omgångens projektstöd och första omgången
av Wallenberg Academy Fellows. Utfallet för fakulteten var mycket gott i båda fallen. Vi fick som huvudsökande tre
projektbidrag och var medsökande på ytterligare två. Tre personer nominerade av fakulteten blev utsedda till
Academy Fellows – totalt blev fem av tio nominerade av universitet utsedda. När det gäller ERC gick det sämre i år –
inget bidrag men två sökande fick högsta betyg.
Universitetets nya organisation har nu ett år på nacken. Jag tycker den fungerar bra. En stor fördel är att avståndet
mellan universitetsledningen och verksamheten har krympt. Verksamhetens synpunkter kommer in på ett tidigt
skede i diskussionerna. Helt har vi väl inte finslipat arbetsformerna, jag tror det finns en del justeringar som skulle
vara bra att göra. Om jag jämför med övriga universitet så har vi ovanligt korta beslutsvägar och har i stort sett en
ren linjeorganisation – vilket jag anser är klokt. Ett stort glädjeämne under året har varit samarbetet med min
vicerektorskollega, Astrid Söderbergh Widding, som nu snart blir rektor. Jag övertygad om att hon kommer att bli
alldeles utmärkt i denna funktion, men jag kommer att sakna henne som kollega.

Av avgörande betydelse för mitt arbete är det goda samarbetet i fakultetsledningen. Det faktum att vi rationellt och
förtroendefullt förmår diskutera och besluta även i knepiga fördelningsfrågor är en oerhörd styrka – och för mig en
stor glädje. Detta goda arbete stöds av ett fakultetskansli som inte nog kan berömmas. I kombination med de
skickliga prefekter och föreståndare som leder fakultetens enheter skapar det en stark och handlingskraftig
organisation. Jag vill tacka alla er som bidrar till detta för ert arbete under året!
Julhelgen är nu snart här och jag önskar er alla en skön ledighet!
Anders

