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www.science.su.se E-post: ewa.lach@su.se 
 

 
OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP 
 
Möte via Zoom 
 
 

Närvarande Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Ylva 
Engström, professorerna Tom Britton, Joakim Edsjö, Annica Ekman, 
Niklas Hedin, Jerker Jarsjö, Lena Mäler, Sören Nylin, Berit Olofsson, 
Catarina Rydin, Eva Sverremark Ekström, Barbara Wohlfarth, 
universitetslektor Maria Andrée, facklig representant Mona Hverven 
(SACO-rådet) samt studeranderepresentanterna Yuan Guo, Victor 
Karlström och Erik Lindsund. 

Frånvarande Professor Christina Rudén, facklig representant Jessica Slove 
Davidson (SACO-rådet); facklig representant Christophe Premat (ST); 
(anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

Professorerna Einar Hallberg, Sten Hellman, Mattias Mannervik, 
Alasdair Skelton samt studiebevakare Christina Lindström. 

Övriga 
närvarande 

Kommunikatör Lina Enell (tom p 6), utredare Katarina Gustafsson, 
utbildningsledare Carl-Johan Högberg, utredare Ulrika Kaby, 
kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson, fakultetssekreterare Ewa 
Lach, utredare Mikael Stenberg (tom p 8b), utbildningsledare Karin 
Reuterswärd, och handläggare Daria Zheltukhina (tom p 8b). 

Föredragning Henrik Cederquist (pp 5-7 och p 17), Joakim Edsjö (pp 10-13) och 
Berit Olofsson (pp 8, 8a-8b -9) 

Skriftlig 
föredragning 

Utredare Katarina Gustafsson (p 5b), utbildningsledare Carl-Johan 
Högberg (pp 10-13), utredare Ulrika Kaby (pp 7-8 b), kanslichef 
Katariina Kiviniemi Birgersson (p 9 och p 17) och handläggare Daria 
Zheltukhina (p 5b). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 

1.  Dekanus och prodekanus informerar. 
 

Information. 

2. Information från områdets representanter i 
universitetsgemensamma grupper (IT-
samordningsgruppen (ITS), Rektors beredning 
för utbildningsutvärdering och system för 
kvalitetssäkring (REBUS), Rådet för arbetsmiljö 
och lika villkor (RALV) etc.) 

Information. 
 

3.  Protokolljusterare. 
 

Professor Mattias Mannervik utses. 
 

4. Dagordning och närvarorätt. NFR har en övrig fråga som rör 
fakultetens doktorander med 
anledning av Coronaviruset. 
 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2020-04-01 
 

Ingen åtgärd. 
 

5b. 
 

Anmälan av protokoll från valberedningen för 
val till Områdesnämnden för mandatperioden 
2021-01-01–2023-12-31. 
 

Läggs till handlingarna. 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 200515 (p 145) 
 

Ingen åtgärd. 

7. Anställningsprofil för universitetslektor i 
medicinsk strålningsfysik (SU FV-2.3.1.2-1743-
20) 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 11 med 
tillägget att stycket under 
Bedömningsgrunder ”Vid i övrigt 
likvärdiga meriter är följande 
särskiljande: dokumenterad 
erfarenhet av forskning inom 
områdena funktionsavbildning 
tillämpad på strålterapi och 
radiobiologisk modellering” 
placeras under Övriga 
upplysningar. 
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8.  Delrapport från arbetsgrupp med uppdrag att 

utreda jämställd lärarrekrytering  

a. Instruktioner för profiler och missiv för 
läraranställningar inom 
Naturvetenskapliga området  

b. Instruktioner till sakkunniga vid 
lärarrekryteringar  

 

 
 
 
Områdesnämnden fastställer 
instruktionerna enligt bilaga 12 

 
 

Områdesnämnden fastställer 
instruktionerna enligt bilaga 13 
med tillägget att under stycket 
Kompetensbaserad rekrytering fri 
från diskriminering justera den 
avslutande meningen enligt 
följande: ”För att utvärderingarna 
av de sökande ska vara så objektiv 
som möjligt ska annonsen och 
kandidaternas 
ansökningshandlingar utgöra 
grunden för de sakkunnigas 
skriftliga yttrande”. 
 

9.  Rapport från arbetsgrupp med uppdrag rörande 
cirkulära system i anslutning till ämnet analytisk 
kemi. 
 

Diskussion. 

10.  Förslag rörande ”Prioriterings- och 
dimensioneringsplan för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom det Naturvetenskapliga 
området 2021–2023”. 

Områdesnämnden fastställer 
prioriterings- och 
dimensioneringsplanen enligt 
bilaga 14 med två tillägg som rör 
 
1) information om att Stockholms 
universitet erhåller särskilda medel 
för basåret 2021 och att om dessa 
medel upphör ska basåret hanteras i 
särskild ordning (sid 6) samt 
2) att bland områdets utbildningar 
av generell karaktär görs en viss 
prioritering av kemiämnet (sid 7). 
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11.  Åtgärdsgruppens förslag till beslut om åtgärder 
avseende områdets utbildningsgranskningar med 
start Ht19. 
 

Områdesnämnden beslutar om 
åtgärder enligt bilaga 15. 

12. Utbildningsplan för Mastersprogram i biokemi 
med inriktning proteinkemi. 
 

Områdesnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 16. 

13.  Lokal examensbeskrivning för masterexamen i 
biokemi, samt inrättande av inriktning inom 
huvudområdet biokemi (SU FV-3.2.5-2261-20) 

Områdesnämnden fastställer 
examensbeskrivningen enligt bilaga 
17 samt beslutar att inom 
huvudområdet biokemi inrätta 
inriktningen proteinkemi. 

14.  Sök- och antagningssiffror Ht2020. Information. 

15. Rektors medel för kvalitetsutveckling av 
utbildning – omgång 6. 
 

Information. 
 

16. Språkpolicy för stärkt studentinflytande. 
 

Diskussion. 

17. Inbjudan att inkomma med synpunkter på 
utredning om utvecklat stöd för                              
internationalisering – internremiss. 
 

Diskussion. 

18.  Övriga frågor. Information om doktorandernas 
arbetsmiljö och hälsa med 
anledning av coronaviruset.  

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:             

Henrik Cederquist   Mattias Mannervik 
                       
          


