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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, Mattias Mannervik, Berit Olofsson, Christina Rudén, 
Catarina Rydin, Göran Östlin, facklig representant Mona Hverven 
(SACO-rådet), facklig representant Christophe Premat (ST); samt 
studeranderepresentanterna Nora Bergfeldt och David Sundelin. 

Frånvarande Professor Eva Sverremark Ekström, universitetslektor Iben 
Christiansen och studentrepresentant Leila Hussein  (anmält 
förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Martin Högbom, Alasdair Skelton och facklig 
representant Frida Edberg (SACO-rådet). 

Övriga 
närvarande 

Informatör Lina Enell, utredare Katarina Gustafsson, professor Sten 
Hellman (p 2), utbildningsledare Carl-Johan Högberg, controller 
Anders Jigin, utredare Ulrika Kaby (tom p 6 och from p14), 
kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson, fakultetssekreterare Ewa 
Lach, informatör Malin Stenberg de Serves, utredare Mikael Stenberg 
(tom p 12), utbildningsledare Karin Reuterswärd och handläggare 
Daria Zheltukhina (tom p 14) 

Föredragning Henrik Cederquist (pp 7-9 och pp 12-14), Joakim Edsjö (p15) 

Skriftlig 
föredragning 

Informatör Lina Enell (p 19), utbildningsledare Carl-Johan Högberg 
(p 15), kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (p 7 och p 12), 
utredare Mikael Stenberg (pp 8-9) och informatör Malin Stenberg de 
Serves (p19). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 

1.  Dekanus och prodekanus informerar. 
 

 

2. Information från områdets representanter i 
universitetsgemensamma grupper (IT-
samordningsgruppen (ITS), Rektors beredning 
för universitetsgemensamma utbildningsfrågor 
och system för kvalitetssäkring (REBUS), Rådet 
för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) etc.) 
samt studentorganisationen Naturvetenskapliga 
fakultetsrådet (NFR) 
 

 

3.  Protokolljusterare. 
 

Professor Martin Jakobsson utses. 
 

4. Dagordning och närvarorätt. 
 

Två övriga frågor anmäls. Niclas 
Kolm anmäler information från 
Informationsberedningen avseende 
studentrekrytering och Erik Lindahl 
anmäler fråga om höjda språkkrav i 
svenska för permanent 
uppehållstillstånd. 
 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2021-02-04–2021-02-05. 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2021-03-18 (p 64) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Förslag till strategiska satsningar avseende 
tillfälliga medel för 2021. 
 

Områdesnämnden beslutar om 
fördelning enligt bilaga 7. 

8. Anställningsprofil för universitetslektor i 
matematik (SU FV-0868-21). 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 8 med tillägg 
att den som anställs 
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förväntas kunna fungera i en 
svenskspråkig undervisningsmiljö 
vid tillträdandet. 
 

9.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
matematikämnets didaktik (SU FV-1098-21). 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 9. 
 
 

10.  Anställningsprofil för biträdande lektor i 
datadriven livsvetenskap inom cell- och 
molekylärbiologi (SU FV-xxxx-21) 
 

Diskussion. 

11.  Anställningsprofil för biträdande lektor i 
datadriven livsvetenskaplig metodutveckling 
inom cell- och molekylärbiologi/datadriven 
metodutveckling inom cell- och molekylärbiologi 
(SU FV-xxxx-21). 
 

Diskussion. 

12.  Förslag till utseende/sammansättning av 
arbetsgrupp med uppdrag avseende en framtida 
organisation inom Kemiska sektionen. 
 

Områdesnämnden beslutar att utse 
arbetsgrupp enligt bilaga 10. 
 
Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

13. Uppdrag från rektor till områdesnämnderna 
rörande strategisk profilering. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
dekanus, prodekanus, 
Grundutbildningsberedningens 
ordförande, sektionsdekaner och 
vice ordförande för sektionerna 
samt en studentrepresentant (utses 
av kåren) i samråd med prefekterna, 
får i uppdrag att utarbeta förslag 
gällande profilområden.  
Uppdraget ska rapporteras till 
Områdesnämnden senast den 9 
augusti, 2021. 
 

14.  Anhållan om att ge forskare möjlighet att ansöka 
om befordran till professor (SU FV-1104-21). 

Områdesnämnden beslutar avslå 
anhållan. 
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Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

15. Förslag till ytterligare åtgärd i åtgärdsplanen för 
Naturvetenskapliga området 2021–2022 
gällande områdets utbildningar – att man ska 
verka för att öka antalet examinerade från 
områdets utbildningar 

Områdesnämnden avslår förslaget 
om en ytterligare åtgärd i 
åtgärdsplanen men uppdrar åt 
Grundutbildningsberedningen att 
utreda frågan vidare avseende 
antalet examinerade från områdets 
utbildningar. 
 

16. Utseende av promotor till Installations- och 
promotionshögtiden 2021, flyttad till den 8 april 
2022. 

Områdesnämnden beslutar att utse 
professor Berit Olofsson. 

Det antecknas att Berit Olofsson ej 
deltar i beslutet. 

17. Utseende av promotor till Magisterpromotionen 
den 4 juni 2021. 
 

Områdesnämnden beslutar att utse 
professor Martin Jakobsson.  
 
Det antecknas att Martin Jakobsson 
ej deltar i beslutet. 
 

18. Utseende av promotor till Magisterpromotionen 
den 26 november 2021. 
 

Områdesnämnden beslutar att utse 
professor Lena Mäler.  
 
Det antecknas att Lena Mäler ej 
deltar i beslutet. 
 

19. Arbetsmarknadsdagen den 1 december 2021. Områdesnämnden beslutar att 
rekommendera samtliga 
institutioner inom området att inte 
schemalägga undervisning på 
grundnivå och avancerad nivå från 
kl 12:00 onsdagen den 1 december 
2021. Institutionerna uppmanas att 
ha schemalagd undervisning på 
förmiddagen. 
 

20. Sammanträdestider ht 2021. Information. 
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21. Övriga frågor. Diskussion om hur områdets 
utbildningar presenteras på SU;s 
webb samt ett möjligt uppdrag till  
Informationsberedningen gällande 
områdets strategi för 
studentrekryteringen. 
 
Förslaget om nya språkkrav i 
svenska för att erhålla permanent 
uppehållstillstånd, som ska gälla 
från den 20 juli 2021, diskuterades. 
 

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:             

Henrik Cederquist    Martin Jakobsson 
                              
  

 


