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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 
(from p 11), Annica Ekman, Martin Högbom (tom p 23), Martin 
Jakobsson, Niclas Kolm, Regina Lindborg, Berit Olofsson, Christina 
Rudén, Catarina Rydin, Eva Sverremark Ekström, Göran Östlin, 
facklig representant Mona Hverven (SACO-rådet), facklig 
representant Christophe Premat (ST); samt 
studeranderepresentanterna Nora Bergfeldt, David Sundelin och Ann-
Christine Troberg. 

Frånvarande Professorer Erik Lindahl och universitetslektor Iben Christiansen 
(anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Mattias Mannervik, Alasdair Skelton, universitetslektor 
Gustaf Hugelius och facklig representant Frida Edberg (SACO-rådet). 

Övriga 
närvarande 

Informatör Lina Enell, handläggare Linn Glaser Skog (tom p 10), 
utredare Katarina Gustafsson, professor Sten Hellman (p 2 IT), 
utbildningsledare Carl-Johan Högberg, controller Anders Jigin, 
utredare Ulrika Kaby (tom p 23), kanslichef Katariina Kiviniemi 
Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach, informatör Malin Stenberg 
de Serves och handläggare Daria Zheltukhina (pp13-14) 

Föredragning Henrik Cederquist (p8, p10 och p16)) och Joakim Edsjö (p 18) 

Skriftlig 
föredragning 

Utbildningsledare Carl-Johan Högberg (p 18), controller Anders Jigin 
(p 8), kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (p 10 och p16) 
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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 Tom Britton utses. 
 

4. Dagordning och närvarorätt. 
 

 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2021-06-03. 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2021-08-26 (p 221) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Angående beslut om ny modell för debitering av 
allmänna lokaler, inklusive kompensation för att 
uppnå kostnadsneutralitet på områdesnivå. 
 

Diskussion. 
 

8. Förslag till beslut gällande fördelning av 
förstärkning av basanslaget för forskning, enligt 
vårändringsbudget 2021. 

Områdesnämnden beslutar att 
fördela motsvarande 18,3 mnkr, via 
den så kallade permanenta 
förstärkningen av basanslaget för 
innevarande budgetår, mellan 
institutioner/motsvarande i 
proportion till deras totala FUF-
anslag 2021 enligt budget 
(inklusive den prestationsbaserade 
delen).    
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9.  Rapportering gällande uppdrag rörande 

strategisk profilering. 
Diskussion. 

10.  Förlängt uppdrag till arbetsgrupp rörande 
strategisk profilering. 

Områdesnämnden uppdrog  
2021-03-31åt dekanus, prodekanus, 
grundutbildningsberedningens 
ordförande, sektionsdekaner och 
vice ordförande för sektionerna att, 
i samråd med prefekterna, utarbeta 
förslag gällande profilområden. 
Områdesnämnden beslutar att 
förlänga arbetsgruppens uppdrag 
avseende strategisk profilering. 
Uppdraget ska rapporteras till 
Områdesnämnden senast den 17 
januari, 2022. 
 

11.  SciLifeLab-ärenden 

a. Rapport från arbetsgrupp med uppdrag 
avseende KAW-satsningen inom ”data-driven 
livsvetenskap” (DDLS) 
 

Diskussion. 

12.  Diskussion om åtgärder för att 
institutioner/motsvarande fortsatt ska våga söka 
EU-bidrag med begränsade möjligheter till OH-
uttag. 
 

Diskussion. 
 

13. Översyn av rutiner avseende WAF-processen – 
diskussion. 
 

Diskussion. 
 

14.  Forskares möjlighet att ansöka om befordran till 
professor – diskussion avseende kriterier och 
process. 

Diskussion. 

15. Information om arbetsgruppernas rapporter samt 
utredning med anledning av förändringar av 
lärarutbildningarnas styrning och organisation. 
 

Information. 
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16. Organisatoriskt samgående – förslag om att 
tillstyrka bildandet av en ny ämnesdidaktisk 
institution under Humanistiska fakulteten. (Dnr 
SU FV-2339-21) 

Områdesnämnden beslutar att 
tillstyrka Områdesnämnden för 
humanvetenskaps förslag till 
Universitetsstyrelsen att besluta att 
Institutionen för matematikämnets 
och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND), Institutionen för 
de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (HSD) och Institutionen 
för språkdidaktik (ISD) samgår och 
tillsammans bildar Institutionen för 
ämnesdidaktik fr o m 2022-01-01 
under den Humanistiska fakulteten. 

Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

17. Rapport från arbetsgrupp med uppdrag rörande 
Kemilärarnas resurscentrum (KRC): Förslag 
avseende placering vid en namngiven 
kemiinstitution samt finansiellt stöd för 
omorganisationen. 
 

Diskussion. 

18. Avveckling av möjlighet att utfärda 
masterexamen i naturgeografi och 
kvartärgeologi utan inriktning. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
avveckla möjligheten att utfärda 
masterexamen i naturgeografi och 
kvartärgeologi utan inriktning. 
Studenter som påbörjat studier på 
avancerad nivå inom huvudområdet 
naturgeografi och kvartärgeologi 
före 2021-09-09 har rätt att ta ut 
masterexamen i naturgeografi och 
kvartärgeologi utan inriktning 
t.o.m. 2025-09-09 (bilaga 15) 
 

19. Antagningsstatistik Ht2021 
 

Information. 

20. Delårsbokslut UGA 2021 
 

Information. 
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21. Rapport från arbetsgrupp avseende uppdrag 
gällande framtida organisation av verksamheten 
vid Meteorologiska institutionen. 
 

Diskussion. 

22. Uppdrag avseende utbildning med fokus på 
ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv för 
forskningsledare – delrapportering. 
 

Diskussion. 

23. Äskanden inför budget 2022 
a. Äskande om medel för fortsättning av 

Stockholms matematikcentrums 
verksamhet 2022-2025  
 

b. Bergianska botaniska trädgårdens 
äskande om utökad anslagsram  
Budget 2021 tillgänglig via denna länk: 
https://www.science.su.se/om-oss 

 

 
Diskussion. 
 
 
 
 
Diskussion. 

24. Information om behovsinventering m m 
gällande forskningsinfrastruktur 2021. 
 

Information. 

25. Mötestider våren 2022. 
 

Information. 

26. Uppföljning av coronapandemisituationen inför 
hösten. 
 

Information. 

27. Övriga frågor. 
 

 

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

Justeras:             

Henrik Cederquist        Tom Britton 
                               

 


