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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

59.  Utseende av protokoll-
justerare 
 

Fakultetsnämnden utser 
Martin Rosvall att jämte 
ordföranden justera 
dagens protokoll.  

Ordförande 
Mikael Elofsson 
 

60.  Fastställande av dag 
för protokolljustering 
 

Fakultetsnämnden 
beslutar att protokollet 
ska justeras senast den 3 
juni. 

Ordförande 
Mikael Elofsson 
 

61.  Fastställande av 
föredragningslista 
 

Fakultetsnämnden 
fastställer den utsända 
föredragningslistan.  

Ordförande 
Mikael Elofsson 
 

62.  Anmälan av beslut  
 

Bilaga p 62. 
 
Ad acta. 

Ordförande 
Mikael Elofsson 
 

63.  Fortsatt diskussion om 
budget 2022 och 
information från 
budgetutskottet 

Ordförande Mikael 
Elofsson informerar om 
budget 2022 och 
budgetutskottets 
diskussioner. 

Ordförande 
Mikael Elofsson 
I 
 

64.  Information om 
definitivt utfall HST 
och HPR 2020 
 

Controller Anna Tellné 
informerar om utfall HST 
och HPR 2020 i enlighet 
med utsänd bilaga p 64. 
 
Bilaga p 64. Definitivt 
utfall HST HPR 2020 

Controller 
Anna Tellné 
I 
 

65.  Information om 
prognos HST 2021 
 

Controller Anna Tellné 
informerar om prognos 
HST 2021 i enlighet med 
utsänd bilaga p 65. 
 
Bilaga p 65. HST-prognos 
maj 2021 

Controller 
Anna Tellné 
I 
 

66.  Information om 
ekonomisk 
uppföljning och 
prognos för helår 2021 

Controller Anna Tellné 
informerar om ekonomisk 
uppföljning och prognos 

Controller 
Anna Tellné 
I 
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för fakultet och 
institution 

för helåret 2021 för 
fakultet och institutioner. 

67.  Utbildningsstart ht-
2021 med reviderade 
planeringstal ht- 2021 
 
Dnr FS 3.1.1-991-21 
 

Prodekan Sara Sjöstedt de 
Luna redogör för 
diskussioner förda med 
institutionerna samt i 
utbildningskommittén 
gällande utbildningsstart 
och reviderade 
planeringstal för ht 2021. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar 
 
- om start av 
utbildningsprogram, samt 
reviderade planeringstal 
för ht 2021 i enlighet med 
beslutsbilaga p 67. 
 
 
Beslutsbilaga p 67. 
Utbildningsstart ht-2021 
med reviderade 
planeringstal 

Prodekan 
Sara Sjöstedt de Luna 
B 
 

68.  Utlysning av 
programtillfällen ht-
2022/vt-2023 samt 
planeringstal för vt-
2022 och ht-2022 
 
Dnr FS 3.1.1-992-21 
 

Prodekan Sara Sjöstedt de 
Luna redogör för 
diskussioner förda med 
institutionerna samt i 
utbildningskommittén 
gällande utlysning av 
programtillfällen ht-
2022/vt-2023 samt 
planeringstal för vt-2022 
och ht-2022. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- utlysa program och dess 
planeringstal för ht-2022 i 
enlighet med beslutsbilaga 
p 68 a, 
 

Prodekan 
Sara Sjöstedt de Luna 
B 
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åtgärd               

Föredragande 

- utlysa program för vt-
2023 samt planeringstal 
för vt-2022 i enlighet med 
beslutsbilaga p 68 b. 
 
 
Beslutsbilaga p 68 a. 
Utbildningsutbud ht-2022 
samt planeringstal för ht-
2022 
 
Beslutsbilaga p 68 b. 
Utbildningsutbud vt-2023 
samt planeringstal för vt-
2022 

69.  Regler för 
garantiplatser för 
studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt 
basår läsåret 2021-
2022 samt antal 
garantiplatser för ht-
2022 
 
Dnr FS 1.1-990-21 

Utbildningsledare Susanne 
Vikström redogör för de 
reviderade reglerna för 
garantiplatser samt 
föreslag till antal 
garantiplatser för ht-2022. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- fastställa de reviderade 
reglerna för garantiplatser 
för studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2021-2022 i 
enlighet med beslutsbilaga 
p 69 samt, 
 
- fördela antalet 
garantiplatser för basåret 
ht-2022 i enlighet med 
Tabell 1 i beslutsbilaga p 
69.  
 
 
Beslutsbilaga p 69. Regler 
för garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
B  
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2021-2022 samt antal 
garantiplatser för ht-2022 

70.  Allmän studieplan för 
utbildning på 
forskarnivå i 
pedagogiskt arbete 
med doktorsexamen 
som slutmål 
 
Dnr FS 4.1.1-745-21 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm redogör 
för ärendet. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning 
på forskarnivå i 
pedagogiskt arbete med 
doktorsexamen som 
slutmål i enlighet med 
utsänd bilaga. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
B 

71.  Allmän studieplan för 
utbildning på 
forskarnivå i 
pedagogiskt arbete 
med licentiatexamen 
som slutmål 
 
Dnr FS 4.1.1-746-21 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm redogör 
för ärendet. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning 
på forskarnivå i 
pedagogiskt arbete med 
licentiatexamen som 
slutmål i enlighet med 
utsänd bilaga. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
B 

72.  Allmän studieplan för 
utbildning på 
forskarnivå i 
växtbiologi med 
doktorsexamen som 
slutmål 
 
Dnr FS 4.1.1-974-21 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm redogör 
för ärendet. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- tillstyrka den allmänna 
studieplanen för utbildning 
på forskarnivå i växtbiologi 
med doktorsexamen som 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
B 
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åtgärd               

Föredragande 

slutmål i enlighet med 
utsänd bilaga, 
- tillstyrka att utbildningen 
på forskarnivå byter namn 
från växtfysiologi/växters 
cell och molekylärbiologi 
till växtbiologi. 

73.  Allmän studieplan för 
utbildning på 
forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
doktorsexamen som 
slutmål 
 
Dnr FS 4.1.1-747-21 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm redogör 
för ärendet. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning 
på forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
doktorsexamen som 
slutmål i enlighet med 
utsänd bilaga. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
B 

74.  Allmän studieplan för 
utbildning på 
forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
licentiatexamen som 
slutmål 
 
Dnr FS 4.1.1-748-21 
 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm redogör 
för ärendet. 
 
Fakultetsnämnden 
beslutar att: 
 
- fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning 
på forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
licentiatexamen som 
slutmål i enlighet med 
utsänd bilaga. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
B 

75.  Meddelanden  Ordförande meddelar att: 
- universitetslektor 
Demian Horst blir ny 
prefekt vid 
Designhögskolan fr.o.m. 
2021-07-01, Linda 
Bresäter fortsätter som 
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biträdande och 
ställföreträdande prefekt 
och Oscar Björk fortsätter 
som biträdande prefekt, 
 
-ny prefekt och ledning vid 
Institutionen för 
molekylärbiologi kommer 
att utses till 1 januari 
2022, 
 
-det pågår en process för 
rekrytering av en 
professor och tillika 
föreståndare på Umeå 
marina 
forskningscentrum, 
 
-ledningsrådet fick förra 
veckan bland annat 
information om 
fördelningen av 
forskningsanslag 
kopplade till 
vårändringsbudgeten, 
satsningen på 
profilområden för 
lärosätena diskuterades, 
ny handläggningsordning 
för hantering av 
oredlighet i forskning är 
under framtagande,  
 
-Umeå universitet har 
från central nivå skjutit 
till medel för satsning för 
att långsiktigt hantera den 
satsning som sker inom 
WASP och en plan har 
utarbetats för att 
externfinansierade lärare 
på sikt ska kunna fasas in i 
FFT-systemet, 
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-detta är det sista mötet 
med nuvarande 
fakultetsnämnd och att det 
planeras för en gemensam 
träff tillsammans den nya 
fakultetsnämnden i höst. 
 
Martin Rosvall meddelar: 
- att Wallenberg kommer 
satsa på Data-Driven Life 
Science (DDLS ). 

76.  Rapport från 
Utbildningskommittén 
 

Rapport från kommitténs 
sammanträde den 11 maj. 
 
Protokoll, bilaga p 76. 
 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
I 

77.  Rapport från 
Forskningskommittén 
 

Rapport från kommitténs 
sammanträden den 11 maj. 
 
Protokoll, bilaga p 77. 
 

Forskningssamordnare 
Robert Johansson 
I 

78.  Rapport från 
Kommittén för 
utbildning på 
forskarnivå 
 

Rapport från kommitténs 
sammanträde den 10 maj. 
 
Protokoll, bilaga p 78. 
 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
I 

79.  Insatser i syfte att 
stärka forskning och 
utbildning 
 
Dnr FS 1.1-386-21 

Ordförande Mikael 
Elofsson informerar om 
rektors beslut avseende 
fördelning och användning 
av medel inom forskning 
och utbildning. I ej 
beslutade områden ska 
fakulteterna och de 
strategiska råden inkomma 
med synpunkter. 
 
Bilaga p 79. Rektorsbeslut 
– Insatser i syfte att stärka 
forskning och utbildning. 
Dnr FS 1.1-386-21. 

Ordförande 
Mikael Elofsson 
I 
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Justeras                                                        vid protokollet 

 

 

Mikael Elofsson                                          Åsa Boily  

 

 

Martin Rosvall 

 

 

  



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
fakultetsnämnd 
2021-05-28 
 
  

 
Sid 9 (9)  

 

 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se   
 

UMEÅ UNIVERSITET

 

UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA   Bilaga 0:1 
Fakultetsnämnden      2021-05-28 

Mötet skedde digitalt via Zoom. 
 
Närvarande ledamöter   

Mikael Elofsson  Kemi      Dekan, ordf.   
Sara Sjöstedt de Luna  Matematik och matematisk statistik  Prodekan 
Johanna Björklund  Datavetenskap   
Christoffer Boman  Tillämpad fysik och elektronik  
Thomas Degn      Designhögskolan  
Victor Johansson Studeranderepresentant, GU  
Jan Larsson   Molekylärbiologi  
Johan Olofsson     Ekologi, miljö och geovetenskap   
Martin Rosvall  Fysik  
Linnea Stålstam     Studeranderepresentant, GU     

      

Övriga närvarande   

Caroline Blomquist     Ekologi, miljö och geovetenskap Lika villkorshandl.  
Åsa Boily   Fakultetskansliet   Kanslichef, sekr  
Frankie Ekerholm  ”     Fakultetssamordnare  
Robert Johansson ”    Forskningssamordnare 
Staffan Schedin  ”    Utbildningsledare 
Susanne Vikström  ”                       Utbildningsledare  

  

  

  

Notering    

  

Laga förfall 
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