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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, Niclas Kolm, Erik Lindahl, Regina Lindborg, Berit 
Olofsson, Christina Rudén, Catarina Rydin, Eva Sverremark 
Ekström, universitetslektor Iben Christiansen, samt 
studeranderepresentant Nora Bergfeldt. 

Frånvarande Professor Martin Jakobsson, facklig representant Mona Hverven 
(SACO-rådet), facklig representant Christophe Premat (ST); samt 
studeranderepresentanterna David Sundelin och Ann-Christine 
Troberg (anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Martin Högbom (tom p 7), Mattias Mannervik och 
Alasdair Skelton. 

Övriga 
närvarande 

Utredare Katarina Gustafsson, utbildningsledare Carl-Johan Högberg, 
controller Anders Jigin, utredare Ulrika Kaby, kanslichef Katariina 
Kiviniemi Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach. 

Föredragning Henrik Cederquist (pp 7-13, p15 och pp 17-19) 

Skriftlig 
föredragning 

Utredare Katarina Gustafsson (p7), utredare Mikael Stenberg (p8), 
kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (pp 9-10 a, och pp 11-13 
och p19), utredare Ulrika Kaby (p15) och controller Anders Jigin 
(pp17-19) 
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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 Regina Lindborg. 

4.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 
 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2021-10-21. 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2021-11-18 (p 336) 
 

Ingen åtgärd. 
 

7. Anställningsprofil för universitetslektor i 
naturgeografi (SU FV-4220-21)  

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 17. 

8. Anställningsprofil för professor i experimentell 
kemisk ytfysik (SU FV-4221-21)  

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 18. 

9. Överflyttning av centrumbildningen 
Bolincentret för klimatforskning från 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) 
till Institutionen för miljövetenskap (ACES) (SU 
FV-4240-21) 
 

Områdesnämnden beslutar att 
föreslå rektor att fatta beslut om 
överflyttning av Bolincentret för 
klimatforskning från IGV till ACES 
från och med 2022-01-01.  
 
Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
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10. Uppdrag gällande jämställdhetsintegrering till 
områdena (JiSU) 

a. Utbildning med fokus på 
ledarskap ur ett 
jämställdhetsperspektiv för 
forskningsledare 
 
 
 
 

b. Extern utredning rörande 
granskning av 
bedömningsprocessen vid 
befordran och vid docentansökan  
 
 

 
 
 
Områdesnämnden beslutar enligt 
förslag i bilaga 19 med tillägget att  
förtydliganden har gjorts för punkt 
10a och punkt 10e enligt 
markeringarna i bilagan 
 
 
Diskussion 

11. Utseende av arbetsgrupp med uppdrag att se 
över Naturvetenskapliga områdets hela 
fördelning av anslagsmedel för forskning och 
forskarutbildning till institutioner/motsvarande. 

Områdesnämnden utser arbetsgrupp 
med uppdrag enligt bilaga 20. 
 

12.  Avveckling av Lärarutbildningsberedningen 
(LUS) från och med årsskiftet med anledning av 
beslutade förändringar i lärarutbildningarnas 
organisation. 

Områdesnämnden beslutar att 
avveckla områdets 
Lärarutbildningsberedning, LUS, 
från och med 2022-01-01.  

13.  Ändrad sammansättning för 
Grundutbildningsberedningen (GB) och 
Grundutbildningsberedningens arbetsutskott 
(GB-AU) med anledning av beslutade 
förändringar i lärarutbildningarnas organisation. 
 

Områdesnämnden beslutar om 
sammansättning enligt bilaga 21. 
 

14. Naturvetenskapliga områdets kvalitetsrapport 
för utbildning. 
 

Områdesnämnden tillstyrker 
åtgärdsgruppens kvalitetsrapport. 
 

15. Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk 
utbildning för ämneslärarexamen – matematik, 
naturvetenskap och teknik, 90 hp 
 

Områdesnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 22. 
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16. Rapportering från arbetsgrupp med uppdrag att 
bevaka utvecklingen av fakultetens och 
institutionernas hyreskostnader. 
 

Information. 
 

17. Finansiering av SNIC för 2022. Områdesnämnden fastställer 
finansieringen enligt bilaga 23. 
 

18. Budget 2022 (UGA/FUF): Angående 
kompensation för kostnadsneutralitet inom 
området på institutionsnivå med anledning av 
nytt debiteringssystem för allmänna lokaler via 
enhetshyran. 
 

Områdesnämnden beslutar om 
kostnadsneutrala, institutionsvisa, 
kompensationer enligt bilaga 24 på 
grund av ändring av 
debiteringsprincip för allmänna 
lokaler för budgetåret 2022. 
Områdesnämnden beslutar att 
genomföra en översyn av 
fördelningen av områdets tilldelade 
kompensation mellan 
institutioner/motsvarande inför 
arbetet med 2023-års budget. 
 

19.  Budget 2022. 
 
 

Områdesnämnden fastställer budget 
enligt bilaga 25. 
 
Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

20.  Övriga frågor.  
 

 

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

Justeras:             

Henrik Cederquist          Regina Lindborg 
              
                               

 


