1 (5)

PROTOKOLL 6
2021-10-21

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP
Möte via Zoom

Närvarande

Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Lena
Mäler (pp11 och p 14), professorerna Lennart Bergström, Tom
Britton, Joakim Edsjö, Martin Jakobsson (from p 15), Niclas Kolm,
Erik Lindahl, Regina Lindborg, Mattias Mannervik, Berit Olofsson,
Christina Rudén, Catarina Rydin, Göran Östlin, universitetslektor Iben
Christiansen (from p 14) facklig representant Frida Edberg (SACOrådet), facklig representant Christophe Premat (ST); (tom p 14) samt
studeranderepresentant Nora Bergfeldt.

Frånvarande

Professorerna Annica Ekma, Eva Sverremark Ekström, facklig
representant Mona Hverven (SACO-rådet) samt
studeranderepresentanterna David Sundelin och Ann-Christine
Troberg (anmält förhinder).

Närvarande
suppleanter

Professorerna Martin Högbom, Alasdair Skelton och
universitetslektor Gustaf Hugelius.

Övriga
närvarande

Informatör Lina Enell, utredare Katarina Gustafsson, professor Sten
Hellman (p 3 IT), utbildningsledare Carl-Johan Högberg, controller
Anders Jigin, utredare Ulrika Kaby, kanslichef Katariina Kiviniemi
Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach, informatör Malin Stenberg
de Serves och handläggare Daria Zheltukhina (tom p 9)

Föredragning

Henrik Cederquist (pp 9-10 och p12a-b)

Skriftlig
föredragning

Kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (pp 9-10 och p 12a-b)

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Södra huset A3
www.science.su.se

Telefon: 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se
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ÄRENDE

BESLUT

1.

Dekanus och prodekanus informerar.

2.

Kort lägesrapport gällande Corona – stegvis
återgång till arbetsplats och campusförlagd
undervisning.

3.

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

4.

Protokolljusterare.

5.

Dagordning och närvarorätt.

6.

Anmälan av protokoll från nämndens
sammanträde 2021-09-09.

Tidigare utskickat via e-post

7.

Anmälan av dekanus och prodekanus
delegationsbeslut t.o.m 2021-10-07 (p 276)

Ingen åtgärd.

8.

Information avseende beslut gällande förändring Information.
av debiteringsmodell för allmänna lokaler,
inklusive kompensation för kostnadsneutralitet
på områdesnivå (bilaga) – kompensation för
kostnadsneutralitet på institutionsnivå inom
området.

9.

Process och kriterier för områdets råd till rektor i Områdesnämnden fastställer
de få undantagsfall där institutioner/motsvarande process och kriterier enligt bilaga
16 med tillägget att det i beslut om

Professor Niclas Kolm utses.
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anhåller hos rektor om att ge en forskare rätt att, kriterier för en positiv
när tiden är mogen, söka befordran till professor. rekommendation ska finnas ett
”och” mellan strecksatserna samt
“eller motsvarande” i slutet på
andra strecksatsen.
10.

Förslag till beslut att rekommendera rektor en
överflyttning av centrumbildningen
Kemilärarnas resurscentrum (KRC) från
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapernas didaktik (MND) till
Institutionen för biokemi och biofysik
(DBB)

Områdesnämnden beslutar att
föreslå rektor att fatta beslut om
överflyttning av KRC från MND
till DBB från och med 2022-01-01
under förutsättning att
Universitetsstyrelsen fattar beslut
2021-10-28 om bildandet av den
nya ämnesdidaktiska institutionen
med placering under Humanistisk
fakultet från årsskiftet och att
Områdesnämnden fattar beslut om
det stöd som krävs att genomföra
organisationsförändringen (ärende
p12b)

11.

SciLifeLab-/SFO-budget 2022.

Diskussion.

12.

Äskanden inför budget 2022
a. Äskande om medel för fortsättning av
Stockholms matematikcentrums verksamhet
2022–2025

Områdesnämnden beslutar att
avsätta 500 tkr per år för perioden
2022–2024 under förutsättning att
KTH finansierar SMC med
motsvarande belopp. Utvärdering
av stödet till verksamheten
genomförs under 2023.
Det antecknas att Tom Britton ej
deltar i beslutet.

b. Äskande om finansiering av Kemilärarnas
resurscentrums (KRC) verksamhet med
anledning av överflyttning från Institutionen

Områdesnämnden beslutar att
avsätta 853 tkr per år (uppräknas
med pris och löneomräkningen) för
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för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
till Institutionen för biokemi och biofysik
(DBB) fr.o.m. 2022-01-01

perioden 2022–2025.
Områdesnämnden beslutar även att
avsätta 350 tkr per år för perioden
2022–2025 för att utveckla KRC:s
samverkan och ett tillfälligt
administrativt stöd för 2022
med anledning av
omorganisationen motsvarande 550
tkr. Utvärdering av stödet till
verksamheten genomförs
under 2024.

13.

Diskussion gällande universitetsgemensam
alumnenkät – resultat sammanställda dels för
hela SU och dels för Naturvetenskapliga
området.

Diskussion.

14.

Slutrapport av uppdrag gällande utbildning med Områdesnämnden diskuterade
fokus på ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv slutrapporten. Med anledning av
för forskningsledare.
denna diskussion uppdrar
Områdesnämnden åt
uppdragsinnehavaren sektionsdekan
Berit Olofsson, dekanus och
prodekanus att utarbeta förslag till
beslut gällande utbildningsmoment
rörande jämställdhetsperspektiv för
forskningsledare baserat på
slutrapport och diskussioner i AU,
SB och ON.
Utarbetade förslag till beslut ska
presenteras på nästa ONsammanträde den 2 december.

15.

Slutrapport från implementeringsgrupp rörande
områdets mekaniska verkstadsservice.

Diskussion.

16.

Diskussion.
Diskussion gällande förslag om byte av
värdinstitution för centrumbildning:
Överflyttning av Bolincentret för
klimatforskning från Institutionen för geologiska
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vetenskaper (IGV) till Institutionen för
miljövetenskap (ACES)
17.

Diskussion.
Diskussion om tillsättning av arbetsgrupp och
uppdrag att se över Naturvetenskapliga områdets
hela fördelning av anslagsmedel för forskning
och forskarutbildning till
institutioner/motsvarande.

18.

Övriga frågor.

Vid protokollet:
Ewa Lach
Justeras:
Henrik Cederquist

Niclas Kolm

