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OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP  
 
 
 
 
 

Närvarande Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Lena 
Mäler, professorerna Lennart Bergström, Tom Britton, Joakim Edsjö, 
Martin Jakobsson, Niclas Kolm, Åsa Larson, Regina Lindborg, Erik 
Lindahl, Berit Olofsson, Christina Rudén, Catarina Rydin, Eva 
Sverremark Ekström, facklig representant Ann-Christine Lindås 
(SACO-rådet), samt studeranderepresentanterna Nadia Flodgren och 
Ellen Riefel. 

Frånvarande Professor Annica Ekman och facklig representant Lukas Runsäter 
(ST); (anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Martin Högbom och Mattias Mannervik samt 
universitetslektor Gustaf Hugelius. 

Övriga 
närvarande 

Utredare Katarina Gustafsson, utbildningsledare Carl-Johan Högberg, 
utbildningsledare Ulrika Kaby, kanslichef Katariina Kiviniemi 
Birgersson, fakultetssekreterare Ewa Lach och handläggare Elisabeth 
Sturesson. 

Föredragning Henrik Cederquist (pp7-10 och p 13), Joakim Edsjö (p11), Carl-Johan 
Högberg (p 12) 

Skriftlig 
föredragning 

Utredare Carina Nymark (pp 8-9), utbildningsledare Carl-Johan 
Högberg (pp 11-12), utbildningsledare Ulrika Kaby (p 11 och p 13), 
kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (p 7 och 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 Berit Olofsson utses. 

4.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2022-12-02 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2023-01-19 (p 14) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Naturvetenskapliga områdets strategiska plan för 
2023–2026. 

Områdesnämnden fastställer 
områdets strategiska plan enligt 
bilaga 1. 
 

8. Anställningsprofil för universitetslektor i 
molekylär cellbiologi (SU FV-0412-23) 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 2. 

9. Anställningsprofil för biträdande lektor i 
aeorosolkemi (SU FV-0306-23) 
 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 3. 

10. Angående uppdrag avseende Institutionen för 
organisk kemi och Institutionen för material- 
och miljökemi (SU FV-0388-23) 
 

Områdesnämnden uppdrar åt 
prefekten för Institutionen för 
organisk kemi och prefekten för 
Institutionen för material- och 
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miljökemi att ta fram en plan för 
hur ett samgående, senast från och 
med 1 januari 2025, bäst ska kunna 
genomföras. I uppdraget ingår att 
specificera vilka eventuella 
ytterligare resurser som kan komma 
att krävas för att forskningen och 
undervisningen inom organisk kemi 
ska kunna utvecklas på bästa sätt 
samtidigt som verksamheten inom 
Institutionen för material- och 
miljökemi fortsatt ska utvecklas 
positivt. Uppdraget ska 
delrapporteras till områdesnämnden 
två gånger, senast 2023-05-08 och 
senast 2023-09-25. Den senare 
delrapporten ska innehålla en 
övergripande plan för samgåendet. 
Uppdraget ska slutrapporteras 
senast 2024-05-03 och då innehålla 
en detaljerad plan för samgåendet. 
 

11. Uppdrag rörande "Prioriterings- och 
dimensioneringsplan för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom det Naturvetenskapliga 
området 2024-2026". Motsvarande plan för 
2021–2023 finns här. 

 

Områdesnämnden uppdrar åt 
Grundutbildningsberedningens 
arbetsutskott (GB-AU) att ta fram 
ett förslag på en prioriterings- och 
dimensioneringsplan för perioden 
2024–2026 med tillägget att 
gruppen ska analysera fördelningen 
av det gemensamma kostnaderna 
inom UGA. Uppdraget ska 
rapporteras senast den 8 maj 2023. 
 

12.  Förslag gällande revidering av 
”Naturvetenskapliga områdets 
handläggningsordning för 
utbildningsgranskningar”  

Områdesnämnden fastställer 
föreslagna ändringar enligt bilaga 4. 
 

https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.504619.1592313871!/menu/standard/file/bilaga%2014%20ON%20200603.pdf
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13.  Förslag gällande revidering av ”Regler för 
disputation inom det Naturvetenskapliga 
området vid Stockholms universitet”  
 

Områdesnämnden fastställer 
föreslagna ändringar enligt bilaga 5 
med tillägget att ”ska” ska ändras 
till ”bör” i meningen "Både kvinnor 
och män ska vara representerade i 
betygsnämnden" 
 

14. Diskussion angående ett bredare uppdrag till en 
arbetsgrupp avseende Naturvetenskapliga 
områdets utbildningar. 
 

Diskussion. 

15. Stockholms universitets Östersjöcentrums 
förslag avseende de strategiska 
forsningsområdesmedlen, d v s SFO-medlen, för 
Baltic Ecosystem Adaptive Management 
(BEAM) för åren 2022–2026. 

Information. 

16. KAW:s utlysning av Wallenberg Scholars 2023. 
Mer information här. 
 

Information. 

17. Sammanträdestider hösten 2023. Information. 

18. Övriga frågor.  

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:  

Henrik Cederquist            Berit Olofsson       

            
  
         
  
  
          

https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2023-nominering-till-wallenberg-scholars
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