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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 25 25 
106 91 Stockholm Södra huset A3  

www.science.su.se E-post: ewa.lach@su.se 
 

 

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP 
 
Möte via Zoom 
 
 

Närvarande Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Lena 
Mäler, professorerna Lennart Bergström, Tom Britton, Joakim Edsjö, 
Annica Ekman, Martin Jakobsson, Niclas Kolm, Erik Lindahl, Regina 
Lindborg, Berit Olofsson, Christina Rudén (tom p 21), Catarina 
Rydin, Eva Sverremark Ekström, universitetslektor Iben Christiansen, 
facklig representant Frida Edberg (SACO-rådet)(tom p 21) samt 
studeranderepresentanterna Nora Bergfeldt, Leila Hussein och David 
Sundelin. 

Frånvarande Facklig representant Mona Hverven (SACO-rådet); facklig 
representant Daniel Emanuelsson (ST); (anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Gustaf Hugelius, Martin Högbom, Mattias Mannervik, 
Alasdair Skelton och Göran Östlin (fr om p 11f) 

Övriga 
närvarande 

Informatör Lina Enell, utredare Katarina Gustafsson, professor Sten 
Hellman (p 7), utbildningsledare Carl-Johan Högberg, controller 
Anders Jigin (tom p 18), utredare Ulrika Kaby (fr om p 8), kanslichef 
Katariina Kiviniemi Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach, 
informatör Malin Stenberg de Serves, utredare Mikael Stenberg (tom 
p15), utbildningsledare Karin Reuterswärd och handläggare Daria 
Zheltukhina (tom p15) 

Föredragning Henrik Cederquist (pp 8-11a-j och p 24), Joakim Edsjö (p 7 och pp15-
17), Katarina Gustafsson (p12), Carl-Johan Högberg (p12), Sten 
Hellman (p7) och Karin Reuterswärd (p18) 

Skriftlig 
föredragning 

Utredare Katarina Gustafsson (p12), utbildningsledare Carl-Johan 
Högberg (p12, p15 och p 17), kanslichef Katariina Kiviniemi 
Birgersson (pp 7-11a-j och p 24) och utbildningsledare Karin 
Reuterswärd Karin (p16 och p18). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 

1.  Välkomna och presentationsrunda. 
 

 

2. Protokolljusterare. Professor Catarina Rydin utses. 
 

3.  Fråga om närvaro- och yttranderätt för 
suppleanter vid områdesnämndens 
sammanträden under mandatperioden  
2021–2023. 
 

Områdesnämnden beslutar att ge 
suppleanterna närvaro- och 
yttranderätt. 
 

4. Dagordning och närvarorätt för dagens möte. 
 

 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2020-12-02. 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 210121(p 13) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Områdesnämndens tillika fakultetsnämndens 
organisation 2021–2023 (SU FV-0028-21)  
 

Områdesnämnden fastställer 
organisation enligt bilaga 1. 

8. Sammansättning av Arbetsutskottet. Områdesnämnden beslutar att 
Arbetsutskottet ska utgöras av 
dekanus (ordförande), prodekanus, 
fyra sektionsdekaner och 
Grundutbildningsberedningens 
(GB:s) ordförande. Studentkåren får 
utse två representanter. Om 
sektionsdekan är förhindrad att 
delta i möte kan vice ordförande för 
sektionen ersätta vid aktuellt möte. 
Om GB:s ordförande är förhindrad 
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att delta i möte kan vice ordförande 
för GB ersätta vid aktuellt möte. 
 

9.  Sammansättning av SciLifeLab-kommittén. Områdesnämnden beslutar att 
SciLifeLab-kommittén ska utgöras 
av dekanus, prodekanus tillika 
integrationsdirektör (ID), fyra 
sektionsdekaner och GB-
ordförande, vetenskaplig direktör 
(SD) och två studentrepresentanter 
(som även är representanter i AU). 
Prodekanus är kommitténs 
ordförande. Om sektionsdekan är 
förhindrad att delta i möte kan vice 
ordförande för sektionen ersätta vid 
aktuellt möte. 
 

10.  Sammansättning av Befordringsnämnden. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
Befordringsnämnden ska utgöras av 
dekanus (ordförande), prodekanus, 
fyra sektionsdekaner och GB-
ordförande. Studentkåren får utse 
två representanter. Fackliga 
representanter har närvaro och 
yttranderätt. Om sektionsdekan är 
förhindrad att delta i möte kan vice 
ordförande för 
Lärarförslagsnämnden (LFN) 
ersätta vid aktuellt möte.   
 

11.  Utseende av ledamöter i:  

a. Grundutbildningsberedningen 
 
 
 
 
 

 
b. Grundutbildningsberedningens 
arbetsutskott 

 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2a med tillägget att 
hemvisten för gruppsuppleanten för 
Matematisk-fysiska sektionen 
ändras till Institutionen för 
Astronomi. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2b. 
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c. Lärarutbildningsberedningen (tidigare 
Lärarutbildningsutskottet) 
 

 
 
 
d. Forskarutbildningsberedningen  
 
 

 
e. Fyra lärarförslagsnämnder 

 
 
 
 
 
 
 
 

f. Docentberedningen  
 

 
 

g. Stipendieberedningen 
 
 
 
 

 
h. Samverkansberedningen 

 
 
 
 

i. Informationsberedningen (tidigare 
Info-gruppen) 

 

 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2c. Det antecknas att 
Iben Christiansen ej deltar i 
beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2d. Det antecknas att 
Tom Britton ej deltar i beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2e. Det antecknas att i. 
Tom Britton, Annica Ekman, Göran 
Östlin; ii. Erik Lindahl, Berit 
Olofsson: iii. Niclas Kolm, Catarina 
Rydin och iv. Martin Jakobsson, 
Regina Lindborg ej deltar i beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2f. Det antecknas att 
Berit Olofsson ej deltar i beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2g. Det antecknas att 
Mattias Mannervik ej deltar i 
beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2h. Det antecknas att 
Martin Jakobsson, Regina Lindborg 
och Eva Sverremark Ekström ej 
deltar i beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2i. Det antecknas att 
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j. IT-beredningen (tidigare IT-gruppen) 

 

Annica Ekman, Niclas Kolm, Erik 
Lindahl, Alasdair Skelton och Eva 
Sverremark Ekström ej deltar i 
beslutet. 
 
Områdesnämnden utser ledamöter 
enligt bilaga 2j. Det antecknas att 
Niclas Kolm, Erik Lindahl och 
Regina Lindborg ej deltar i beslutet.  

12.  Områdesnämndens tillika fakultetsnämndens 
delegationsordning fr o m 2021. 
 

Områdesnämnden fastställer 
delegationsordning enligt bilaga 3 
med ändringen att GB-ordförande 
ska kunna fastställa kursplaner utan 
hörande av GB-AU. 
 

13. Utseende av ledamöter till hörandeförsamling. 
 

Information. 

14.  Tidsplan för kommande 
utbildningsgranskningar. 

Information. 

15. Naturvetenskapliga områdets kvalitetsrapport. 
 

Områdesnämnden tillstyrker 
åtgärdsgruppens kvalitetsrapport. 
 

16. Förslag att inrätta programråd inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: Regler för 
programråd för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå inom Naturvetenskapliga 
området. 
 

Områdesnämnden beslutar om 
regler för programråd enligt bilaga 
4. Reglerna gäller från 2021-07-01. 

17. Anhållan om att få använda tregradig 
betygsskala för Naturvetenskapligt basår. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
tillstyrka anhållan och 
rekommenderar rektor att fatta 
beslut om tregradig betygsskala för 
Naturvetenskapligt basår. 
 

18. Preciserade behörighetskrav för 
Ämneslärarutbildning 90–120 hp med KPU – 
matematik, naturvetenskap och teknik. 

Områdesnämnden beslutar om 
behörighetskrav enligt bilaga 5. 
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19. Återrapportering av utredning av 
genomströmningen i universitetets 
lärarutbildningar. 

Information. 

20. Områdets synpunkter avseende utredningen om 
lärarutbildningarnas organisation och styrning 
vid SU. 

Information. 

21. Ekonomiskt utfall för 2020 och bokslut för 
HÅP/HÅS-produktion inom UGA. 

Information. 

22. Dekanus och prodekanus informerar.  

23. Diskussion om 
forskningspropositionen ”Forskning, frihet, 
framtid – kunskap och innovation för Sverige 
Prop. 2020/21:60”: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-
framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/ 

Bilaga (kortfattad sammanfattning av 
forsknings- och budgetpropositionerna ur ett 
SU-perspektiv) 

Diskussion. 

24. Åtgärdsplan för Naturvetenskapliga området 
2021–2022. 

Områdesnämnden fastställer 
åtgärdsplan enligt bilaga 6 med 
tilläggen i) att den första åtgärden 
under Verksamhetsstöd 
omformuleras enligt följande: verka 
för att det centrala administrativa 
verksamhetsstödet fullt ut svarar 
mot institutionernas behov även 
med en ekonomi i balans och ii) att 
de två gemensamt formulerade 
åtgärderna avseende stärkt 
arbetsmarknadsanknytning och 
samarbete inom CIVIS presenteras 
separat för utbildning på 
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grundnivå/avancerad nivå och 
forskarnivå. 
En ytterligare åtgärd gällande 
antalet examinerade inom områdets 
utbildningar kommer eventuellt att 
beslutas på ON mötet i mars. 
 

25. Diskussion om ansatsen i arbetet med 
åtgärdsplanen för Naturvetenskapliga området 
2021–2022 och eventuella prioriteringen av 
åtgärder. 

Diskussion. 

26. Analys av Naturvetenskapliga områdets 
strategiska satsningar avseende 
lärarrekryteringar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Information. 

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:             

Henrik Cederquist    Catarina Rydin 
                              
  

 


