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FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2019-09-03 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: Vasaparken, Konsistorierummet 

  

Närvarande: Göran Landberg, ordförande 

Fredrika Lagergren Wahlin, vice ordförande 

Henrik Benesch, KFS 

Lena Carlsson Ekander, SA 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Åsa Mäkitalo, UFS 

Ola Olsson, HhFS 

Åsa Wengelin, HFS-sen 

 Erik Pålsson, SACO-S 

 

Företrädare för 

studenter: 

Charlotte Andersson, GUDK  

Mattias Ehardsson, GUDK 

Alice Olsson, HHGS 

 

  

Adjungerade: Sigridur Beck, FIK  

Håkan Karlsson, UB 

  

Frånvarande: Jan Ljungberg, ITFS 

 

 

Vid anteckningarna: Jenny Lindström, 031-786 1016, jenny.lindstrom@gu.se  

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötesanteckningar. 

Föredragningslista och 

föregående 

mötesanteckningar 

godkändes. 

§ 2  Information  
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Information från Göran Landberg:  

Ämnen att diskutera på FN framöver är meriteringsstruktur 

samt fördelning av forskningstid och utbildningstid i 

tjänsten för forskare. Göran Landberg och Fredrika 

Lagergren Wahlin kommer vara med i arbetsgivarrådet 

framöver, och har därför möjlighet till inspel exempelvis 

gällande arbetstidsavtal.   

 

Årscykel  

Arbete med att ta fram en årscykel för FN pågår. Cykeln 

ska syfta till att ledamöterna i FN ska kunna förbereda de 

punkter som ska tas upp i FN med fakulteterna. Cykeln ska 

inte vara alltför detaljerad utan lämna utrymme för fler 

frågor på varje möte än de som står i årscykeln. 

 

HRS4R (Code of conduct) 

Ledamöterna påmindes om att skicka synpunkter på GAP-

analys (material finns i GU-Box, mappen ”190611-extra” 

och via epost) till projektledare Anders Ideskog senast 30 

september.   

 

Datahantering  

En gemensam datahanteringsplan för GU diskuteras. 

Sigridur Beck har skrivit en problembeskrivning som ska 

delas med ledamöterna i FN för inspel. 

Datahanteringsstrategier vid andra universitet ska också 

studeras i arbetet med GU:s plan. UB välkomnar 

diskussionen och planerna. SND och SNICK är befintliga 

resurser som kan användas.   

 

Eutopia  

Sigridur Beck informerade om att alliansen ”Eutopia”, ett 

samarbete mellan GU och fem andra Europeiska 

universitet, beviljades medel i EU:s utlysning EUN (inom 

ERASMUS+). Varje allians tilldelades 5 miljoner EUR. 

Eutopia-projektet startar 1 december och GU koordinerar 

WP3: forskning och innovation.  

 

Inom WP3 planeras en ansökan om Marie Curie Co-fund 

för post docs. GU medfinansierar 1 miljon SEK (min) per år 

om projektet beviljas (ca 1,5 postdoc per år inom GU) 

Deadline för ansökan är 26 september.  

 

Universitetets handlingsplan 2020 

Handlingsplanen för 2020 är den sista som är kopplad till 

GU:s vision 2020. Fokus ligger därför mer på visionsarbetet 

för nästa vision och prioriteringar och mål i 

handlingsplanen för 2020 är samma som för 2019. På mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöterna får gärna 

föreslå rubriker för årscykel 

– skickas till 

jenny.lindstrom@gu.se  

 

 

 

Synpunkter på GAP-analys 

skickas till 

anders.ideskog@gu.se  

 

 

 

Sigridur Beck skickar 

förslag på samordning av 

datahantering vid GU till 

ledamöter i FN. Inspel   

önskas och skickas direkt 

till sigridur.beck@gu.se. 

 

 

 

Kontaktpersoner för 

Eutopia vid GU:  

Hela projektet: Karin 

Johnsson (International 

center) 

WP3: Henrik Lindskog 

(FIK)  
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ställdes frågan om hållbarhet och digitalisering/AI borde 

vara mer synligt i handlingsplanen för 2020.  

 

Visionsarbetet 

Fredrika Lagergren Wahlin presenterade arbetet med 

kommande vision för GU (2021-2030). Ppt bifogas.  

 

Diskuterades visionens formuleringar – exvis om stark 

position i vetenskapssamhället vs stark position i samhället, 

liksom skillnad på universitet för världen vs universitet i  

världen. Triangeln anses fånga spänningar mellan inre och 

yttre krav på ett bra sätt.    

 

 

 

 

Visionsarbetet diskuteras 

vidare på nästa möte 15 

oktober. 

 

 

 

 

§ 3  Ansökningar-nationella infrastrukturer 

 

Kristoffer Collin (ansvarig handläggare i infrastrukturfrågor 

på FIK) presenterade VR:s aktuella behovsinventering för 

nya nationella infrastrukturer. Universiteten har inbjudits att 

skicka in förslag senast 9 oktober 2019. Utfallet av förra 

ansökningsomgången (2017) har inte presenterats av VR 

än. Ppt bifogas  

 

Fakulteterna har inkommit med förslag på infrastrukturer. 

Ledamöterna i FN ombads att diskutera om dessa förslag är 

lämpliga som nationella infrastrukturer (givet VR:s 

definition och kriterier) och rådge i frågan om vilka förslag 

som bör skickas till VR från GU. Från VR finns ingen 

begränsning i antal förslag/lärosäte. 

 

Förslagen från fakulteterna: 

 Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) 

 SwedNMR - a National NMR Infrastructure 

(KMB) 

 Lagringsringen DESIREE (Fysik) 

 Testsite AKVAMARIN (BioEnv, Marin) 

 National infrastructure for NanoSIMS super-

resolution mass spectrometry imaging (KMB) 

 Laserlab Sweden (Fysik) 

 National infrastructure – Protein production 

Sweden MPE 

 National infrastructure – Biological cryo 

 KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning 

 

Diskussionen kretsade runt eventuella risker med att skicka 

in för många förslag, samt vilka förslag som borde ha goda 

chanser att beviljas medel givet att utlysningen gäller 

nationella infrastrukturer (inte lokala), hur många parter 

som samarbetar och antal potentiella användare.  

 

 

Ledamöterna förespråkar 

att GU skickar in alla 

förslag som uppfyller VR:s 

definition och kriterier för 

nationella infrastrukturer.  
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Diskussionen landade i att GU bör visa på bredden i 

forskningen på universitetet och skicka in alla förslag som 

uppfyller VR:s definition och kriterier för nationella 

infrastrukturer. Baserat på detta var KvinnSam det enda 

förslag som nämndes som tveksamt att skicka.  

§ 4  Fördelning av extra forskningsanslag 

 

Diskuterades liggande förslag till fördelning av extra 

forskningsanslag 2019 och 2020.  Enligt förslaget kommer 

alla fakulteter över en miniminivå på 20 000 kr i 

forskningsmedel/HST efter den extra tilldelningen. 

Förslaget innebär också 5% avsättning för centrala 

strategiska satsningar. Ledningsgruppen är positiv till 

förslaget.  

 

Samtliga fakulteter utom SA stödjer förslaget. Poängterades 

dock att förslaget gäller just 2019 och 2020 och att 

principerna för fördelning generellt behöver diskuteras. 

Särskilt med avseende på takbelopp respektive HST  

Förslaget är framtaget med tanke på att främja kompletta 

akademiska miljöer och flera ledamöter ansåg att detta 

borde framgå som en vägledning till de fakulteter som får 

extra medel.   

 

SA stöder inte förslaget, utan menar att hänsyn också 

behöver tas till att vissa institutioner inom stora fakulteter   

har samma problem med obalans mellan forskningsmedel 

och HST som vissa fakulteter. Vårdvetenskap togs upp som 

exempel.    

   

Under diskussionen uppkom ett behov av att diskutera 

ekonomiska förutsättningar och strategiska satsningar. 

Nämnden bjuder in Peter Tellberg till nästa möte för att få 

en överblick.  

 

 

Förslaget tas upp med 

ledningsrådet 12 

september.   

 

Forskningsnämndens 

diskussion om en ny 

generell fördelningsmodell 

för forskningsmedel på GU 

återkommer under höstens 

möten. 

 

Peter Tellberg bjuds in till 

nästa möte 15 oktober.  

§ 5  Remiss forskningsproppen 

 

Sigridur Beck sammanfattade remissen/inbjudan. Frågan i 

remissen är mycket öppen och ger lärosätena möjlighet att 

inkomma med åsikter om den förra forskningsproppen och 

vad nästa ska innehålla.  

 

Nämnden ansåg att svaret från GU bör utgå från GU:s svar 

på STRUTen och vara kort och kärnfullt.  

 

Nämnden tyckte vidare att svaret ska poängtera vikten av fri 

forskning och grundforskning. Till skillnad från förra 

propositionen som var allt för fokuserad på 

 

 

FIK formulerar ett utkast 

till remissvar som delas 

med forskningsnämndens 

ledamöter för inspel. 

Förslaget tas upp på 

nämndens nästa möte 15 

oktober.  
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industri/innovation. Krav på styrd samverkan sågs inte 

heller som positivt.  

 

Vidare ansåg nämnden att det bör lyftas att VR ska behålla 

sin roll som basfinansiär av fri forskning i Sverige. VR är 

viktiga för att universiteten ska stå fria från politisk styrning 

och ska inte heller styra forskningen för mycket via 

strategiska satsningar.  

 

Nämndens ledamöter efterlyste också satsningar på unga 

forskare i den nya forskningsproppen. 

§ 6  Förslag till uppföljning av RED19 

 

Sigridur Beck presenterade planen för uppföljning av 

RED19. Nästa steg är att arbetsgruppen för RED19 skickar 

en uppföljningsmall (som bygger på frågeformuläret för 

självvärderingarna) till institutioner och fakulteter. 

Uppföljningen syftar till att samtliga utvärderingsenheter 

för att översätta panelernas rekommendationer till en  

åtgärdsplan   

 

Nämnden enades om att fakultetens svar ska vara 

arbetsgruppen för RED19 tillhanda senast 12 december. 

Innan dess ska institutionerna skicka sina svar till 

fakulteterna. Uppföljningen av RED19 kommer diskuteras i 

samband med rektors vårdialoger årligen fram till 2023. 

 

 

Projektgruppen för RED19 

skickar uppföljningsmallen    

under vecka 37. Fakulteter 

inkommer med svar 

(inklusive institutionernas 

svar) i mallen senast 12 

december.  

§ 7  Mötestider FN, 2020 

 

Följande mötestider föreslogs för Forskningsnämndens 

möten under 2020. 

 

Kl. 9-12: 

Tis 18 feb 

Tis 17 mars (Gemensamt möte med Utbildningsnämndens 

utskott för forskarutbildning) 

Tis 5 maj 

Tis 2 juni 

 

Tis 8 sept  

Tis 6 okt 

Tis 3 nov 

Tis 1 december 

 

 

 

Mötestiderna läggs ut på 

webben  

§ 8  Övrigt 

 

Nämndens planerade möte 21 oktober 2019 utgår. Om 

ingen ny tid kan ordnas delas diskussionen om ny 

 

 

Jenny Lindström skickar 

förslag på ny mötestid. 
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fördelningsmodell för forskningsmedel på flera av höstens 

möten. 

 

Mötesanteckningarna från FN ska läggas upp på 

medarbetarportalen, efter påsyn av ledamöterna. 

 


