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OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP  
 
 
 
 
 

Närvarande Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Lena 
Mäler, professorerna Lennart Bergström, Tom Britton, Joakim Edsjö, 
Annica Ekman, Martin Högbom, Martin Jakobsson, Niclas Kolm, Åsa 
Larson, Regina Lindborg, Berit Olofsson, Catarina Rydin, Eva 
Sverremark Ekström, facklig representant Frida Edberg (SACO-
rådet), facklig representant Lukas Runsäter (ST) samt 
studeranderepresentant Nora Bergfeld. 

Frånvarande Professorerna Erik Lindahl, Christina Rudén och 
studeranderepresentant Nadia Flodgren (anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Mattias Mannervik och Alasdair Skelton. 

Övriga 
närvarande 

Utredare Katarina Gustafsson, utbildningsledare Carl-Johan Högberg, 
controller Anders Jigin, utbildningsledare Ulrika Kaby, kanslichef 
Katariina Kiviniemi Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach och 
utredare Mikael Stenberg (tom p14). 

Föredragning Henrik Cederquist (pp 8-11och pp16-19), Joakim Edsjö (p12), Carl-
Johan Högberg (pp13-15) 

Skriftlig 
föredragning 

Utbildningsledare Carl-Johan Högberg (pp11-15), controller Anders 
Jigin (p19), utbildningsledare Ulrika Kaby (p16), kanslichef Katariina 
Kiviniemi Birgersson (pp 8-9 och pp17-19) och utredare Mikael 
Stenberg (p 10)  
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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. 
 

Joakim Edsjö anmäler som övrig 
fråga regeringens 
omställningsstudiestöd. 
 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2022-10-20 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2022-11-17 (p 287) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Naturvetenskapliga områdets strategiska plan för 
2023–2026 – utkast för diskussion.  

Diskussion. 
 
 

8. Utseende av ordförande i valberedning för val 
till Områdesnämnden för mandatperioden 2024-
01-01–2026-12-31 

Områdesnämnden beslutar att utse 
professor Sören Nylin, Zoologiska 
institutionen. 

9. Utseende av valberedning för val till 
Områdesnämnden för mandatperioden 2024-01-
01–2026-12-31 

Områdesnämnden beslutar att utse 
professorerna Arne 
Elofsson/Institutionen för biokemi 
och biofysik (DBB), Bengt 
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 Karlsson/ Zoologiska institutionen, 
Peter Lundqvist/Institutionen för 
astronomi, Carl-Magnus 
Mörth/Institutionen för geologiska 
vetenskaper (IGV), Anna 
Sobek/Institutionen för 
miljövetenskap (ACES), Gunnar 
Svensson/ Institutionen för 
material-och miljökemi (MMK), 
Joanna Tyrcha/Matematiska 
institutionen och Ann-Kristin 
Östlund-Farrants/Institutionen för 
molekylär biovetenskap, 
Wenner-Grens institut (MBW), 
Institutionen för biologisk 
grundutbildning (BIG)  
 

10. Anställningsprofil för biträdande lektor i 
Funktionell adaptationsgenomik hos djur 
(SciLifeLab-fellow) (SU FV-4398-22) 
 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 17 med 
tillägget att prodekanus ges 
möjlighet att genomföra smärre 
förändringar.  
 

11. Naturvetenskapliga områdets kvalitetsrapport 
för utbildning. 

Områdesnämnden tillstyrker 
åtgärdsgruppens kvalitetsrapport. 

12.  Utvärdering av orienteringskurser – förslag på 
mall avseende utbildningsrapport för 
orienteringskurser. 

Områdesnämnden beslutar att 
orienteringskurser ska utvärderas 
enligt bilaga 18 med tillägget att 
Grundutbildningsberedningens 
ordförande ges möjlighet att 
genomföra några smärre 
förändringar i mallen. 
  

13.  Avveckling av huvudområdet Bioinformatik på 
avancerad nivå. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
avveckla examensbeskrivningen för 
masterexamen i bioinformatik, samt 
huvudområdet Bioinformatik på 
avancerad nivå. Studenter som 
påbörjat sina studier inom 
huvudområdet före 2022-12-01 har 
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rätt att ta ut examen inom 
huvudområdet t.o.m. 2023-06-30. 
 

14. Avveckling av huvudområdet Molekylär 
biofysik. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
avveckla examensbeskrivningen för 
masterexamen i molekylär biofysik, 
samt huvudområdet Molekylär 
biofysik på avancerad nivå. 
Studenter som påbörjat sina studier 
inom huvudområdet före 2022-12-
01 har rätt att ta ut examen inom 
huvudområdet t.o.m. 2023-06-30.   
 

15. Utbildningsplan för Masterprogram i geokemi. Områdesnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 19. 

16. Revidering av ”Regler för disputation inom det 
Naturvetenskapliga området vid Stockholms 
universitet. 
 

Områdesnämnden bordlägger 
ärendet och uppdrar åt 
Arbetsutskottet att till nästa 
områdesnämnd ta fram ett nytt 
formuleringsförslag rörande 
sammansättning av betygsnämnd 
och opponent  

17. Anhållan gällande fortsatt disponering av 
avkastning ur Stiftelsen Wallenberglaboratoriet 
och Biologilaboratoriet – ansökan från 
infrastrukturen Intravital mikroskopi 
(IVMSU)/Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) 
 

Områdesnämnden beslutar att 
avkastningen från stiftelsen under 
de kommande tre åren, 2023–2025 
ska användas som delfinansiering 
av infrastrukturen IVMSU. 

18. Äskanden inför budget 2023 

a. Finansiering av forskarskolan för 
gymnasieelever (SU FV-4307-22) 
 

Områdesnämnden beslutar om stöd 
till ”Forskarskola för 
gymnasieelever” med 298 tkr för år 
2023 och att kvarstående medel 
sedan 2021, motsvarande 226 tkr, 
får användas för forskarskolan år 
2023 med tillägget att stöd tilldelas 
enligt förslag två/budgetplan två. 
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Under 2023 ska stödet samt 
forskarskolans uppdrag och 
organisation ses över inför budget 
2024 och inför en eventuell 
fortsättning av stödet. 

19. Budget 2023. Områdesnämnden fastställer budget 
enligt bilaga 20.  

Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

20. Övriga frågor. Information om 
omställningsstudiestöd. 
 

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:  

Henrik Cederquist           Martin Jakobsson 
       

            
  
         
  
  
          
           
          
          

 


