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Frånvarande 
Peter Samuelsson, professor 
Emma Sparr, professor 
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner  
Kjell Nilsson, fackförbunden ST och OFR/S 
Fredrik Edman, SACO 

Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Fakultetsstyrelsen utsåg Mikael Calner att justera dagens 
protokoll.  

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

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

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

§ 5 Information och diskussion om Ukraina  
Föredragande: Sven Lidin, Karin Hall 

Sven Lidin redogjorde för universitets arbete för att identifiera 
alla officiella samarbeten inom forskning och utbildning med 
Ryssland och Belarus samt stöd till enskilda forskare och 
studenter från Ukraina.  

Karin Hall redogjorde för Lunds universitets möjlighet att just nu 
anta studenter från Ukraina med sen anmälan. Utbytesavtal och 
fakultetsövergripande kurser ses också över.     

§ 6 Information och diskussion om IT vid fakulteten 
Handlingar bifogas. Föredragande: Sven Lidin 

Sven redogjorde för pågående initiativ relaterade till IT-miljön 
vid universitetet. Rektor har uppdragit åt samtliga verksamheter 
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att göra en kontinuitetsplanering utifrån två scenarier (elavbrott 
och cyberattack). På vicerektor Viktor Öwalls initiativ har 
samtliga institutioner svarat på en enkät kring IT-säkerhet. 
Resultatet från den nyligen avslutade utredningen av IT vid 
fysiska institutionen tydliggör behovet av en bättre samordning – 
ett behov som även finns vid andra institutioner. Fakulteten 
behöver skyndsamt identifiera svagheter inom IT och allmänt få 
tydligare styrning inom området. 

Diskussion.  

Fakultetsstyrelsen ställer sig positiva till att öka samordningen 
inom fakultetens IT. 

§ 7 Information om översyn av forskning och undervisning 
inom det beräkningsvetenskapliga området 
Handlingar bifogas. Föredragande: Sven Lidin 

Sven Lidin redogjorde för den översyn av forskning och 
undervisning inom det beräkningsvetenskapliga området som 
beslutats. 

Fakultetsstyrelsen vill hållas löpande informerade om arbetet. 

§ 8 Information om utredning av samordning av geologiska 
institutionen, INES och CEC i en gemensam institution 
samt utredning av hur CEC:s koordinering av större 
forskningsprogram och samverkansplattformar kan 
organiseras vid förändrad institutionsstruktur  
Handlingar bifogas. Föredragande: Sven Lidin 

Sven Lidin redogjorde för de båda utredningarna som beslutats. 

Styrelsen underströk vikten av att fakultetsledningen tidigt 
presenterar en vision för fakultetens anställda som inkluderar 
såväl etableringen vid Science Village som utvecklingen längs 
Sölvegatan.  

Fakultetsstyrelsen vill hållas löpande informerade om arbetet. 

§ 9 Information om remiss inför beslut av omfattning av 
etablering i Science Village samt ekonomisk beräkning 
Handlingar bifogas. Föredragande: Carina Jarl, Knut Deppert 
& Monika Bengtsson  



Sida 4 av 5 
 
Carina Jarl och Knut Deppert redogjorde för det pågående 
arbetet och justerad tidplan. Monika redogjorde för övergripande 
ekonomiska beräkningar för scenario 5 och 6 samt påverkan på 
lokalhyran. 

Diskussion. 

10. Diskussion om ledningsstruktur kommande 
mandatperiod 
Handlingar bifogas. Föredragande: Maria Ovesson 

Maria Ovesson redogjorde för det förslag som diskuterades på 
styrelsemötet i december samt sammanfattade kort 
diskussionerna från det mötet. Även kort redogörelse för justerat 
förslag. 

Diskussion. 

För att kunna fastställa ny ledningsstruktur vill fakultetsstyrelsen 
att förslaget justeras enligt följande: 

− En skrivning om att dekan och prodekan tillsammans ska 
representera bredden i verksamheten. 

− Dekanen föreslår vicedekaner efter diskussion med 
valberedningens ordförande. 

− Valberedningens ordförande deltar på fakultetsstyrelsens 
sammanträde när tillträdande dekan föreslår vicedekaner. 

11. Information om Vetenskapsrådets (VR) utvärdering av 
fysikområdet 
Handlingar bifogas. Föredragande: Joachim Schnadt, Stacey 
Sörensen 

Stacey Sörensen redogjorde för den kommande utvärdering av 
fysikområdet som VR kommer att göra. 

Diskussion. 

12. Fastställande av arbetsordning och fakultetsstyrelsens 
delegationer till dekanen  
Handlingar bifogas. Föredragande: Maria Ovesson 
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Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och 
fakultetsstyrelsens delegationer till dekanen med följande 
justering: 
Studenterna ska fortsatt beredas plats med närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningar på institutionsnivå vid 
beredning av val prefekt och ställföreträdande prefekt. 

Ärendet justerades omedelbart. 

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

Tindra Weichelsbraun Alvander redogjorde för vårens 
kommande aktiviteter. 

14. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet  
Föredragande: Linnea Lindh  

Punkten utgick. 

15. Övrigt  
Sofia Feltzing hänvisar till arbetsordningen och 
fakultetsstyrelsens uppdrag och ansvar att arbeta framåtriktat och 
identifiera långsiktiga mål och visioner för fakulteten. Sofia 
framförde lärarrepresentanternas önskemål om regelbundna 
internat med fokus på strategiska diskussioner. 

Vid protokollet 
Maria Ovesson 

Justeras 
Sven Lidin 
Mikael Calner 
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