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Fakultetsstyrelsen 

KALLELSE 

Datum 2021-01-26

Kallelse fakultetsstyrelsen 
Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde 
Tid: Onsdag den 3 februari, kl. 13.15. 
Plats: Zoom-möte. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/65366305859 
Förhinder meddelas till constance.holmback@science.lu.se 

Dagordning: 
1. Utseende av justeringsperson 
2. Fastställande av dagordning 
3. Föregående mötesprotokoll Handlingar bifogas 
4. Delegationsbeslut Handlingar bifogas 
5. Information 

• Styrelsens roll och arbetsformer – Sven Lidin 
• Helårsbokslut 2020 – Monika Bengtsson 
• Aktuellt inom GU – Karin Hall 
• Aktuellt rörande Corona – Sven Lidin 
• Aktuellt från Lunds naturvetarkår – Hanna Sjö/Elvira 

Källberg 
• Aktuellt från NDR – Lea Miko Versbach 
• Information från Science Village arbetsgrupp – Joachim 

Schnadt (ca kl. 14.15) 
• Information om lokalprogram Science Village – Knut 

Deppert (ca kl. 14.30) 
 
6. Fastställande av handläggningsordning för fördelning av 
fakultetens infrastrukturmedel 2021 
Handlingar bifogas Föredragande: Tobias Nilsson 
 

Postadress Box 117, 221 00  Besöksadress Sölvegatan 27, Lund Telefon 046-222 44 24 
E-post constance.holmback@science.lu.se  Webbadress naturvetenskap.lu.se 
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7. Delegation av anhållan om undantag från Rättighetslistan 
Handlingar bifogas Föredragande: Karin Hall 
Länk till rättighetslistan: Rättighetslistan - Lunds universitets 
studenters rättigheter och ansvar 
 
 
8. Övrigt 

https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/2021-01/rattighetslistan-lunds-universitet.pdf
https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/2021-01/rattighetslistan-lunds-universitet.pdf
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Kansli N   
Fakultetsstyrelsen 

PROTOKOLL 

Diarienummer  
STYR 2020/2426 

Datum 2020-12-16

Fakultetsstyrelsens protokoll 

Närvarande 

Ledamöter 
Sven Lidin, professor, dekan, ordförande 
Anders Tunlid, professor, prodekan § 1-8, § 11-12 
Dirk Rudolph, professor 
Jessica Abbott, universitetslektor § 1-12 
Emma Sparr, professor 
Mikael Calner, professor 
Tatyana Turova Schmeling, professor 
Ola Gustafsson, forskningsingenjör 
Elvira Källberg, studerande 
Karin Hofvendahl, administrativ chef  ej § 9 
Margareta Serder, vicedekan Malmö universitet 
Lea Miko Versbach, doktorand 
Ann-Sofie Albrekt, fackförbundet SACO 

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och 
yttranderätt 
Aleksandra Popovic § 6,7 
Maria Ovesson § 8 
Tobias Nilsson § 14 
Monika Bengtsson, ekonomichef § 12,13 
Catrin Malmström, kanslichef 
Constance Holmbäck, fakultetsadministratör, sekreterare 

Frånvarande 
Johan Wennerberg, docent, Red Glead Dicovery 

Postadress 222 63 Lund Besöksadress Sölvegatan 27 Telefon 046-222 44 24 
E-post constance.holmback@science.lu.se  Webbadress www.naturvetenskap.lu.se 
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Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S 
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande 
Hanna Sjö, studerande 

Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Styrelsen utser Emma Sparr att justera dagens protokoll.  

§ 2 Fastställande av dagordning 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till 
handlingarna. 

§ 4 Delegationsbeslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av 
dekanens beslut (bilaga § 4).  

§ 5 Information 

Presentation av hedersdoktorer 2021 
Föredragande: Sven Lidin 
Sven presenterar de två hedersdoktorer som utsetts för år 2021 
vid naturvetenskapliga fakulteten: Melissa Franklin, Harvard 
University, USA och Clifford E. Woodward, University of New 
South Wales, Canberra. Pressmeddelande går ut i januari 2021.  
Styrelsen beslutar att förklara punkten omedelbart justerad.  

Aktuellt inom forskarutbildning 
Föredragande: Anders Tunlid 
Anders informerar om att fakulteten ska skicka ut en 
betygsnämndsenkät från och med 1 mars 2021 till alla 
opponenter och betygskommittéledamöter i samband med 
disputationer inom fakulteten. Enkäten ställer frågor om 
utbildningsmålen i forskarutbildningen och är ett verktyg i 
fakultetens kvalitetsarbete. På grund av pandemin har en del 
disputationer förlängts. Detta ska följas upp i början av år 2021. 
Det pågår diskussion på fakultetsnivån om åtgärder för hur vi 
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kan minska den stress och ohälsa doktorander upplever med 
anledning av pågående pandemi. 

Aktuellt inom grundutbildning  
Föredragande: Karin Hall 
Punkten utgår. 

Aktuellt från Lunds naturvetarkår (LUNA) 
Föredragande: Elvira Källberg / Hanna Sjö 
Elvira informerar om en enkät som skickats ut till studenter om 
deras psykiska hälsa. En sammanställning av svaren kommer att 
ske i januari 2021. Lunds naturvetarkår (LUNA) anordnar 
digitala events för att studenter ska ha möjlighet till sociala 
sammanhang. Elvira informerar även om att Lunds studenters 
pedagogiska pris år 2020 har tilldelats Charlotte Sparrenbom och 
Paul Mcmillan. LUNA har startat en insamling till musikhjälpen. 

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)  
Föredragande: Lea Miko Versbach 
Lea informerar om en enkät som skickats ut till samtliga 
doktorander på Lunds universitet om hur forskarutbildningen 
påverkas av pandemin. Enkäten skickades ut av Lunds 
doktorandkår (LDK) och studentkåren vid Lunds tekniska 
högskola (TLTH). Enkäten stängs den 20 december 2020 och 
resultateten presenteras i början av 2021. 

§ 6 Revidering av allmänna studieplaner 
Dnr: U 2020/989 
Föredragande: Aleksandra Popovic 
Aleksandra informerar om ett antal textändringar som ska göras i 
beslutet. 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6). 

§ 7 Sammanställningsrapport över utfallet av årets 
verksamhetsdialoger 
Dnr: STYR 2020/2026 
Föredragande: Aleksandra Popovic  
Aleksandra presenterar rapporten över verksamhetsdialogen 
2020 avseende utbildning på forskarnivå och informerar om de 
pågående utvecklingsprojektens syften, åtgärder och tidsplaner. 
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§ 8 Revidering av arbetsordning och fördelning av ansvar 
och beslutsbefogenheter vid naturvetenskapliga fakulteten 
Dnr: STYR 2020/2102 
Föredragande: Maria Ovesson  
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8). 
Styrelsen beslutar att förklara punkten omedelbart justerad. 

§ 9 Utseende av ledamöter i styrelse för centrum för miljö- 
och klimatvetenskap 2021–2023 
Dnr: STYR 2020/2171 
Föredragande: Catrin Malmström 
Karin Hofvendahl och Anders Tunlid anmäler jäv under denna 
punkt. 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 9). 
Styrelsen beslutar att förklara punkten omedelbart justerad. 

§ 10 Förlängning av uppdrag som ledamöter i styrelsen för 
Lunds Institute of advanced Neutron and X-ray Science 
(LINXS) 
Dnr: STYR 2020/2122 
Föredragande: Catrin Malmström 
Anders Tunlid anmäler jäv under denna punkt. 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 10). 

§ 11 Ny inrättandeperiod av Climate-KIC och fastställande 
av föreskrifter  
Dnr: STYR 2020/2190 
Föredragande: Catrin Malmström 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 11). 
 
§ 12 Fördelning av medel avancerad nivå 2021 och 2022 
Föredragande: Monika Bengtsson  
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 12). 

§ 13 Totalbudget 2021 
Föredragande: Monika Bengtsson 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 13). 
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§ 14 Uppdrag till forskningsnämnden att fastställa 
handläggningsordning för fördelning av medel för 
satsningar på forskningsinfrastruktur 
Dnr STYR 2020/2243 
Föredragande: Tobias Nilsson  
Efter diskussion och omröstning beslutar fakultetsstyrelsen att 
formulera om en mening som förekommer två gånger i beslutet: 
”Handläggningsordningen ska fastställas av dekanen” ändras till 
”Handläggningsordningen ska fastställas av fakultetsstyrelsen”.  
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 14). 

§ 15 Övrigt 
Sven tackar av de fyra avgående ledamöterna Margareta Serder, 
Johan Wennerberg, Anders Tunlid och Dirk Rudolph.  

Vid protokollet 
Constance Holmbäck 

Justeras 
Sven Lidin och Emma Sparr 
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Kansli N   
Fakultetsstyrelsen 

PROTOKOLL 

Diarienummer  
STYR 2021/416 

Datum 2021-02-03

Fakultetsstyrelsens protokoll 

Närvarande 

Ledamöter 
Sven Lidin, professor, dekan, ordförande 
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande  
Jessica Abbott, universitetslektor 
Emma Sparr, professor 
Mikael Calner, professor §1-5 
Sofia Feltzing, professor 
Peter Samuelsson, professor 
Ola Gustafsson, forskningsingenjör 
Karin Hofvendahl, administrativ chef 
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma 
Consultants 
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner 
Lea Miko Versbach, doktorand 
Elvira Källberg, studerande 
Hanna Sjö, studerande 

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och 
yttranderätt 
Constance Holmbäck, fakultetsadministratör, sekreterare 
Catrin Malmström, kanslichef 
Monika Bengtsson, ekonomichef §5 
Joachim Schnadt, professor §5 
Knut Deppert, professor §5 

Postadress 222 63 Lund Besöksadress Sölvegatan 27 Telefon 046-222 44 24 
E-post constance.holmback@science.lu.se  Webbadress www.naturvetenskap.lu.se 
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Frånvarande 
Tatyana Turova Schmeling, professor 
Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S 
Ann-Sofie Albrekt, fackförbundet SACO 

Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Styrelsen utser Peter Samuelsson att justera dagens protokoll.  

§ 2 Fastställande av dagordning 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till 
handlingarna. 

§ 4 Delegationsbeslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av 
dekanens beslut (bilaga § 4).  

§ 5 Information 

Styrelsens roll och arbetsformer 
Föredragande: Sven Lidin 
Sven välkomnar nya ledamöter och informerar om styrelsens 
uppdrag och arbete de kommande åren, bland annat inom 
infrastruktur, ekonomi, rekryteringsarbete och utbildning. 

Helårsbokslut 2020 
Föredragande: Monika Bengtsson 
Monika redogör för helårsbokslut 2020.  
Naturvetenskapliga fakultetens utfall för år 2020 är negativt om 
16,7 miljoner kronor med en avvikelse från budget på 3 miljoner 
kronor. 
Fakultetens utgående myndighetskapital uppgår till 222,4 
miljoner kronor. 
Utfallet för antal helårsstudenter för 2020 innebär en 
överproduktion på 11 procent. Antalet avgiftsstudenter för år 
2020 är 107 helårsstudenter, en liknande nivå som 2019. 
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Aktuellt inom grundutbildning  
Föredragande: Karin Hall 
Karin informerar om de erfarenheter grundutbildningens 
verksamhet har samlat på sig under 2020 i och med de 
anpassningar som skett till följd av pandemin och 
restriktionerna. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att 
motverka den psykiska ohälsa som ökat bland studenter och 
anställda under föregånget år. Karin informerar även om 
utvecklingsområden inom grundutbildning för 2021, bland annat 
ska ett mastersprogram i beräkningsvetenskap inrättas från år 
2023.  

Aktuellt rörande Corona 
Föredragande: Sven Lidin 
Med det nya beslut som Lunds universitet har fattat om 
förlängning av restriktionerna behöver det införas åtgärder på 
fakulteten. Hemarbete är grundregel men för vissa arbetsmoment 
måste undantag ges för att verksamheten ska kunna fortsätta. För 
att detta ska ske på ett smittsäkert sätt ska ansökan om undantag 
från hemarbete åtföljas av en riskanalys. Ansökan och 
riskanalysen ska godkännas av prefekt. 

Information från Science Village arbetsgrupp 
Föredragande: Joachim Schnadt 
Joachim Schnadt informerar om projektgruppen 
”Naturvetenskapliga fakultetens etablering vid Science Village” 
som har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur fakulteten ska 
etablera sig vid Science Village. Under sommaren 2020 har 
gruppen intervjuat ett trettiotal lärare, studenter, kanslichefer och 
prefekter. Intervjuerna ligger till grund för arbetsgruppens vision 
om hur etablering vid Science Village kan bidra till fakultetens 
framtid. Projektgruppen sätter nu punkt för sitt arbete och lämnar 
över arbetet till fakulteten att förverkliga visionen.   

Information om lokalprogram Science Village 
Föredragande: Knut Deppert 
Knut Deppert informerar om det lokalprogram som behövs för 
att kunna upphandla en hyresvärd. Lokalprogrammet ska bestå 
av: 

• Verksamhetsbeskrivning 
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• Lokalförteckning 
• Sambandsschema  

Ett preliminärt lokalprogram ska vara färdigt och presenteras för 
Lunds universitets styrelse den 21 april 2021.  

Aktuellt från Lunds naturvetarkår (LUNA) 
Föredragande: Elvira Källberg / Hanna Sjö 
Elvira redogör för resultatet på en enkät som skickats ut till 
studenter om psykisk ohälsa. I korthet visar enkätsvaren på att 
studenterna är trötta, omotiverade och har 
koncentrationssvårigheter. LUNA arrangerar sociala evenemang 
digitalt men det är svårt att nå ut och få studenter att vilja delta.  

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)  
Föredragande: Lea Miko Versbach 
Lea informerar om ett möte mellan Leif Gellersen, ordförande 
för NDR, och Sandra Pott, den nya vicedekanen för 
forskarutbildning. På mötet diskuterades framtida samarbete.   

§ 6 Fastställande av handläggningsordning för fördelning 
av fakultetens infrastrukturmedel 2021 
Dnr: STYR 2021/158 
Föredragande: Sven Lidin 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6). 

§ 7 Delegation av anhållan om undantag från 
Rättighetslistan 
Dnr: STYR 2021/227 
Föredragande: Karin Hall 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7). 

§ 8 Övrigt 
Inget att rapportera. 

Vid protokollet 
Constance Holmbäck 

Justeras 
Sven Lidin 
Peter Samuelsson 
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Fakultetsstyrelsen 

BESLUT 

Diarienummer  

STYR 2021/158 

Datum 2021-02-03 

Handläggningsordning för beredning av 
ansökningar om medel för forsknings-
infrastruktur 2021 

Bakgrund 

Fakulteten har sedan 2011 årligen avsatt medel för infrastruktursatsningar om 

maximalt 20 miljoner kronor, medel som varje år kunnat sökas av fakultetens 

forskare inom ramen för en utlysning som hanterats av fakultetens infra-

strukturråd. Rådet har även berett inkomna ansökningar och lämnat förslag till 

beslut. Under 2020 inrättades emellertid en forskningsnämnd vid fakulteten 

och en rutin för behandling av ansökningar om infrastrukturstöd fastställdes 

för att involvera den nya forskningsnämnden i beredningen. Från och med 

1 januari 2021 är en ny vicedekan, med ansvar för forskning och infrastruktur, 

ordförande i forskningsnämnden, som från och med 2021 helt tar över 

beredningen av infrastrukturärenden. 

Fakultetsstyrelsen har också beslutat om en översyn av finansieringen av 

forskningsinfrastruktur och givit forskningsnämnden i uppdrag att lämna 

förslag på dels en handläggningsordning för fördelning av maximalt 12 Mkr 

specifikt till satsningar på medeldyr infrastruktur under 2021, dels en hand-

läggningsordning för fördelning av medel till satsningar på såväl medeldyr 

som dyr infrastruktur från 2022 och framåt. 

Handläggningsordning 

För utlysningen av infrastrukturmedel 2021 ska följande gälla: 

Beloppsgränser 

Maximalt 12 Mkr ska kunna fördelas i ansökningsomgången 2021. 

Minimibelopp för ansökan ska vara 250 000 kr och maxbeloppet ska vara 

5 Mkr 

Postadress Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27  Telefon 046-222 7182, 

(vxl) 046-222 00 00  E-post: Tobias.Nilsson@science.lu.se 
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Medlens användning 

Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av instrumentering som upp-

gradering och komplettering av befintliga system. Som instrumentering 

betraktas såväl hårdvara som mjukvara. Medel kan sökas för flera mindre 

komponenter, men det måste då tydligt framgå att de hänger ihop i en större 

infrastruktur där de ingående komponenterna är beroende av varandra. Medel 

medges ej för ny- eller ombyggnation av lokaler, inredning etc. Medel kan 

sökas för delfinansiering av investeringar som har medel från annat håll. 

Undantagsvis kan medel medges för lönekostnader upp till fem år, under 

förutsättning att dessa är direkt knutna till angelägen infrastruktur (TA-

personal). Det måste också finnas en plan för den långsiktiga finansieringen 

eftersom tilldelning av medel inte innebär permanent finansiering. Medel kan 

användas även för att täcka gemensamma kostnader. Huvudregeln är att 

huvudsökande ska vara tillsvidareanställd vid naturvetenskapliga fakulteten 

men även biträdande lektorer kan inkomma med ansökan. I sådant fall ska 

ansökan tillstyrkas av prefekt i ett separat yttrande. 

Ansökningsförfarande 

Utlysningen, inklusive närmare instruktioner för ansökan, ska formuleras av 

forskningsnämnden. 

Behandling av inkomna ansökningar 

Till stöd för bedömningen av ansökningarna ska forskningsnämnden inhämta 

yttranden från såväl externa sakkunniga som från de institutioner till vilka 

huvud- och medsökande hör. Dessa yttranden ska vara rådgivande men inte 

bindande för den slutliga bedömningen, där hänsyn även ska kunna tas till 

övrig medelstilldelning (exempelvis från universitetets centrala utlysningar), 

fakultetsövergripande prioriteringar, strategiska överväganden etc. I de fall 

ansökningar även ställts till Med-fak, LTH eller LU centralt ska forsknings-

nämnden samråda med dessa inom ramen för sin beredning. 

Fakultetsstyrelsen beslutar om fördelningen av medel på förslag från 

forskningsnämnden. Målsättningen är att beslut om fördelning av medel ska 

fattas samtidigt för samtliga ansökningar men forskningsnämnden kan, om så 

bedöms nödvändigt, begära in ytterligare underlag från sökande eller företa 

egna utredningar inom ramen för sin beredning. Nämnden kan i sådant fall 

föreslå fakultetsstyrelsen att fatta beslut om en delmängd av ansökningarna, 

Postadress Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27  Telefon 046-222 7182, 

(vxl) 046-222 00 00  E-post: Tobias.Nilsson@science.lu.se 

E-post xxxx  Webbadress xxxx 
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för att återkomma med förslag till beslut gällande kvarvarande ansökningar 

vid ett senare tillfälle. Beslut om fördelning ska fattas under 2021. 

Sakkunniga 

Två externa sakkunniga per ansökan utses av forskningsnämnden. De 

sakkunniga ska vara fria från jävsförhållanden gentemot de ansökande 

grupperingar de har att bedöma. För sakkunniggranskningen grupperas 

ansökningarna i möjligaste mån så att varje sakkunnig har ett rimligt antal 

ansökningar att bedöma. Sakkunniga har att yttra sig över den vetenskapliga 

kvaliteten och relevansen hos det projekt ansökan avser. De ska också 

kommentera budgeten. 

Institutionerna 

Yttranden för varje ansökan ska även inhämtas från de institutioner till vilka 

huvud- och medsökande hör. Här efterfrågas inte en vetenskaplig bedömning, 

utan en fri prioritering av ansökningarna utifrån institutionens behov och 

strategiska planering. 

Återrapportering 

Huvudsökande ska redogöra för medlens användning enligt instruktioner som 

ges av forskningsnämnden i utlysningen. 

Beslut 

Denna handläggningsordning har fastställts av naturvetenskapliga fakultets-

styrelsen efter föredragning av Tobias Nilsson och hörande av presidiet. I och 

med detta beslut upphör ”Rutin för behandling av ansökningar om 

infrastrukturstöd inom naturvetenskapliga fakulteten i ansökningsomgången 

2020” (STYR 2019/2102) att gälla. 

 

 

 

 

 

 

Sven Lidin   Tobias Nilsson 

Dekan   Utredare 

Postadress Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27  Telefon 046-222 7182, 

(vxl) 046-222 00 00  E-post: Tobias.Nilsson@science.lu.se 
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Fakultetsstyrelsen    
 
 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2021/227 

Datum 2021-02-03

Delegation anhållan om undantag från 
Rättighetslistan – Lunds universitets 
studenters rättigheter och ansvar 

Bakgrund  
Den 10 september 2020 beslutade rektor for Lunds universitet att 
fastställa dokumentet Rättighetslistan - Lunds universitets 
studenters rättigheter och ansvar (Dnr 20171249). Det beslutades 
också att fakulteterna kan beviljas undantag från vissa punkter, 
efter anhållan till den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden.  
 
Frågan om undantag har behandlats vid naturvetenskapliga 
fakultetens utbildningsnämndens möte 2021-01-25. 
Utbildningsnämnden beslutade att föreslå fakultetsstyrelsen att 
delegera till ordförande att fatta beslut om anhållan om undantag 
från vissa punkter i dokumentet Rättighetslistan. 

Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till ordförande att fatta 
beslut om anhållan om undantag från några punkter i dokumentet 
Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och 
ansvar. 
 
I tjänsten  
Ina Alexandersson  

Postadress Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27  Telefon 046 - 2227184, 
046-222 00 00 E-post ina.alexandersson@science.lu.se  Webbadress www.naturvetenskap.lu.se 
E t   W bb d   
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