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Fakultetsstyrelsen 

KALLELSE 

Datum 2021-01-25

Kallelse fakultetsstyrelsen 
Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde 
Tid: Onsdag den 2 februari, kl. 13.15 – 16.30 
Plats: Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65829437171  

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 

13.20-13.45 (25 min) 

5. Information om bokslut 2021    
Föredragande: Monika Bengtsson 

13.45-14.00 (15 min) 

6. Information om status vid institutionen vid astronomi och 
teoretisk fysik 
Föredragande: Sven Lidin 

14.00-14.15 (15 min) 

7. Information om UKÄ:s granskning av forskarutbildningen i 
kemi 
Handlingar bifogas. Föredragande: Tobias Nilsson  

Paus 14.15-14.25 

14.25-15.20 (55 min) 
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8. Information om kartläggning inför beslut av omfattning av 
etablering i Science Village 
Handlingar bifogas. Föredragande: Eva Åkesson, Charlotta 
Turner och Knut Deppert 

Paus 15.20-15.30 (10 min) 

15.30-15.45 (15 min) 

9. Information om kvalitetssäkring forskarutbildning 
Handlingar bifogas. Föredragande: Sandra Pott  

15.45- 

10. Information från Lunds naturvetarkår  
Föredragande: Hanna Sjö / Tindra Weichelsbraun Alvander 

11. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet  
Föredragande: Linnea Lindh  

12. Övrigt 
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Fakultetsstyrelsen 

PROTOKOLL 

Diarienummer  
STYR 2022/268 

Datum 2022-02-02

Fakultetsstyrelsens protokoll 

Närvarande 

Ledamöter 
Sven Lidin, professor, dekan, ordförande 
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande 
Emma Sparr, professor 
Mikael Calner, professor 
Sofia Feltzing, professor § 6-12 
Peter Samuelsson, professor 
Tatyana Turova Schmeling, professor § 9-12 
Marie Dacke, professor 
Karin Hofvendahl, administrativ chef 
Ola Gustafsson, forskningsingenjör 
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma 
Consultants § 1-8 
Linnea Lindh, doktorand 
Hanna Sjö, studerande 
Tindra Weichselbraun Alvander, studerande 

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och 
yttranderätt 
Constance Holmbäck, sekreterare 
Catrin Malmström, kanslichef 
Monika Bengtsson, ekonomichef § 5 
Tobias Nilsson, utredare § 7 
Knut Deppert, fakultetskoordinator, projektkontor Science 
Village § 8 
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Charlotta Turner, fakultetskoordinator, projektkontor Science 
Village § 8 
Eva Åkesson, koordinator, projektkontor Science Village § 8 
Carina Jarl, projektledare, projektkontor Science Village § 8 
Sandra Pott, vicedekan § 9 

Frånvarande 
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner  
Kjell Nilsson, fackförbunden ST och OFR/S 
Fredrik Edman, SACO 

Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Styrelsen utser Marie Dacke 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. Punkt 11 i föregående protokoll, fortsatt 
diskussion om ledningsstruktur, skjuts upp till nästkommande 
fakultetsstyrelse. Sven ber styrelsen att gå till beslut gällande 
punkt 13 i föregående protokoll, beslut om totalbudget 2022, då 
styrelsen inte gjorde det på mötet i december.  

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa beslut om totalbudget 
2022.  

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

§ 5 Information om bokslut 2021 
Föredragande: Monika Bengtsson 

Ekonomichef redogör för helårsbokslut 2021. 
Naturvetenskapliga fakultetens utfall för år 2021 är negativt om 
5,8 miljoner kronor med en avvikelse från budget på 10,9 
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miljoner kronor. Fakultetens utgående myndighetskapital uppgår 
till 212,5 miljoner kronor. 

Antalet doktorandtjänster har minskat med 17 stycken sedan 
2020 medan forskaranställningar har ökat med 10 stycken.  

Styrelsen diskuterar vad minskningen av doktorandtjänster kan 
bero på. Ämnet ska tas upp i fakultetsstyrelsen på nytt vid senare 
tillfälle för fortsatt diskussion.  

§ 6 Information om status vid institutionen för astronomi 
och teoretisk fysik 
Föredragande: Sven Lidin 

Sven informerar om att Marianne Sommarin, professor i 
växtbiokemi har utsetts till ny prefekt för astronomi och teoretisk 
fysik.  

§ 7 Information om Universitetskanslersämbetets 
granskning av forskarutbildningen i kemi 
Föredragande: Tobias Nilsson 

Tobias Nilsson redogör för resultatet av 
universitetskanslersämbetets utvärdering av ämnena organisk, 
fysikalisk och analytisk kemi inom forskarutbildningen i kemi. 
Bedömargruppen har gjort intervjuer med doktorander, operativt 
ansvariga, handledare och övergripande ledning (vicedekan, 
studierektor, prefekt). Utvärderingen baseras på bland annat 
forskarutbildningsmiljö, mål, jämställdhet, arbetsliv och 
samverkan. Alla tre utbildningar tilldelades omdömet hög 
kvalitet.  

Diskussion. 

§ 8 Information om kartläggning inför beslut av omfattning 
av etablering i Science Village 
Föredragande: Eva Åkesson, Charlotta Turner, Knut Deppert 

Fakultetssamordnare och koordinator för Science Village 
kontoret presenterar ett antal scenarier för etappindelning inför 
etablering av Science Village. Syftet med presentationen är att 
skapa en dialog med verksamheten inför en kommande 
remissrunda som på sikt ska leda till ett beslut om Etapp 2 
etablering i Science Village. Efter ett antal redan avklarade 
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dialoger med cirka 400 personer från verksamheten har 
projektgruppen tagit fram två olika scenarier där etableringen 
delas upp i två eller tre etapper.  

Preliminärt datum för utskick av remiss för dessa scenarier är 11 
februari 2022. Samordningsgruppen har möte 4 februari då 
slutdatum för remissvar beslutas.  

Diskussion.  

§ 9 Information om kvalitetssäkring forskarutbildning 
Föredragande: Sandra Pott 

Vicedekan för forskarutbildning redogör för rapporten över 
verksamhetsdialoger 2021 avseende utbildning på forskarnivå.  

Diskussion. 

§ 10 Information från Lunds naturvetarkår 
Föredragande: Hanna Sjö / Tindra Weichelsbraun Alvander 

Hanna informerar om att all kårverksamhet i nuläget sker på 
distans. Det har anordnats en digital informationsträff för nya 
studenter. Resultatet av en enkät som skickats ut till studenter 
om återgång till campus är färdigt inom kort. Det har även gått ut 
en enkät om studievägledning, kåren återkommer med 
information när processen är avslutad.   

§ 11 Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet 
Föredragande: Linnea Lindh 

Linnea informerar om att Lunds naturvetarkår i samarbete med 
andra universitet ska arrangera en demonstration i februari 2022 
mot den nya migrationslagen som påverkar internationella 
forskare och doktorander som arbetar i Sverige och vill stanna 
längre.  

§ 12 Övrigt 
Inget att notera.  
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Vid protokollet 
Constance Holmbäck 

Justeras 
Sven Lidin  
Marie Dacke 
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Kans l i  N 
Constance Holmbäck ,  admin is t rat iv  samordnare  

Dekanens beslut fr.o.m. 8 december 2021 t.o.m. 
25 januari 2022 

Läraranställningar 
1. Anställning som adjungerad universitetslektor i sinnesbiologi för 

Olle Lind (PA 2021/4139) 
2. Anställning som universitetslektor i matematik med inriktning mot 

partiella differentialekvationer för Evgeniy Lokharu (PA 2021/928) 
3. Anställning som universitetslektor i matematik med inriktning mot 

algebra för Gustavo Jasso Ahuja (PA 2020/2427) 
4. Befordran till anställning som universitetslektor i fysik med 

inriktning mot nanoskalig magnetism för Rasmus Westerström (P 
2021/4140) 

Eftersläpande läraranställningar från tidigare period 

Docenter utnämnda under perioden 

Eftersläpande docenter utnämnda under tidigare period 

Övriga beslut under perioden 
1. Utseende av institutionsrepresentant samt entledigande av 

institutionsrepresentant biologiska institutionen (STYR 2021/2920) 
2. Uppdrag som biträdande föreståndare LINXS för perioden 2022-01-

01-2022-06-30 (P 2021/9291) 
3. Uppdrag som ställföreträdande föreståndare LINXS för perioden 

2022-01-01-2023-12-31 (P 2021/9298) 
4. Utseende av arbetsgrupp avseende beräkningsvetenskap för 2022 

(STYR 2021/2729) 

Eftersläpande övriga beslut under tidigare period 
 

2021-12-07 
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