
2020-10-14 

Forsknings- och innovationskontoret 1 (5) 

Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg 

031 786 00 00 

www.gu.se 

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Ordförande: 

Vice ordförande: 

Företrädare för 

fakulteter: 

Företrädare för 

studenter: 

Adjungerade: 

Besökande: 

2020-10-06 

09:00-12:00 

https://gu-se.zoom.us/j/62834955094 

Göran Landberg 

Fredrika Lagergren Wahlin 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gun-Britt Wärvik, UFS 

Åsa Wengelin, HFS 

Henric Benesch, KFS 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet på CMB 

Sigridur Beck, FIK 

Erik Boström, UB 

Johan Johansson, Universitetsledningens stab 

§4 Peter Tellberg

§6 Eric Hanse

Frånvarande: Erik Pålsson, SACO-S 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Charlotte Andersson, GUDK 

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

Ärende Åtgärd 

§ 1 Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötesanteckningar 

Godkändes 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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§ 2  Information 

Tobias Krantz (utredare infrastrukturer, URFI) besöker 

Göteborgs universitet 

Göran Landberg informerade om planeringen inför Tobias 

Krantz besök vid Göteborgs universitet 6 november.  

 

Utvärdering av satsningen UGOT Challenges 

Göran Landberg informerade kort om att planering pågår inför 

utvärdering av satsningen UGOT Challenges. Plan för 

utvärderingen har diskuterats i ledningsgruppen och 

informerats i ledningsrådet. 

 

E-postsituationen 

Situationen där en stor del av medarbetarna vid Göteborgs 

universitet inte har tillgång till e-post diskuterades. Vikten av 

att utreda och analysera problemet från flera aspekter 

diskuterades. En utredning av kommunikationen både internt 

och externt kring problemet efterfrågades. 

 

Forsknings- och innovationskontoret sköter kontakter med de 

stora forskningsfinansiärerna samt ansökningssystemet Prisma 

för att säkerställa att viktig information inte gått förlorad. 

 

Göran Landberg uppmanade ledamöterna att höra av sig om 

universitetet behöver uttala sig officiellt i något ärende 

relaterat till e-postsituationen. 

 

Coronasituationen 

Flera lärare upplever problem med att studenterna inte sätter 

på sina kameror under digitala föreläsningar. Diskuterades om 

föreläsaren har rätt att kräva att kamerorna är på. Detta är dock 

inte möjligt av GDPR-skäl.  

 

EUTOPIA 

Totalt har nu EUTOPIA dragit in 12,6 miljoner Euro i extern 

finansiering. Inom det ursprungliga projektet (EUTOPIA 

2050) erbjuds nu medel för kortare forskarmobilitet (€3000; 2-

3 veckor för besök på annat EUTOPIA-universitet) samt ett 

program för yngre forskningsledare som tagit inspiration från 

vårt REAL-program . Utöver de 5 miljoner Euro som 

beviljades för att skapa alliansen, så har forskningsdelen dragit 

in ytterligare 5,6 miljoner för ett postdoc-program (deadline 11 

januari, varav 5 st postdocs till GU, alla ämnen ok). Vidare har 

EUTOPIA dragit in ytterligare 2 miljoner Euro för ett 3-

årsprojekt, där möjligheterna att ta fram ett ramverk för en 

framtida gemensam forsknings-och innovationsagenda ska 

undersökas (GU koordinerar detta). 
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Samarbete med Chalmers 

Göran Landberg informerade om att universitetsledningen 

regelbundet träffar Chalmersledningen för utbyte av 

erfarenheter i förutsättningslösa möten.  

Ola Olsson informerade om ett nytt samarbete mellan Handels, 

Chalmers, Volvo Cars, regionen och Göteborgs kommun. 

Samarbetet gäller en stor EU-ansökan (Green Deal) om 

koldioxid-fria zoner i Göteborg. Ansökan koordineras av 

kommunen. Om fler fakulteter är intresserade att vara med kan 

de höra av sig till Ola Olsson. 

Vikten av att dokumentera och kunna visa på Göteborgs 

universitets samarbeten diskuterades.  

Utskott för etiska frågor 

Sigridur Beck informerade om att förfrågan om att nominera 

ledamöter till utskottet för etiska frågor skickas till fakulteterna 

inom kort. 

Följande datum beslutades för vårens möten i 

Forskningsnämnden:  

2021-03-02, 9-12 

2021-03-30, 9-12 

2021-05-04, 9-12 

2021-06-08, 9-12 

Jenny Lindström lägger 

vårens mötestider på 

Forskningsnämndens sida 

på Medarbetarportalen 

§ 3 Strategier och aktiviteter/insatser - Visionen 

Fredrika Lagergren Wahlin och Johan Johansson inledde med 

information om visionsprocessen och utskickat underlag. 

Underlaget som skickades ut inför mötet är det förslag på 

strategier som fakultetsstyrelsen nyligen diskuterat. Området 

psykosocial arbetsmiljö har tillkommit sedan underlaget 

skickades ut. Styrelsen var också måna om att framhålla 

hållbarhet tydligare, varför detta inkorporerats i ett förord till 

strategierna.  

Fredrika betonade att styrelsen beslutar om 

strategidokumentet, varför detta dokument ska uttrycka 

universitetets mål, medan konkreta aktiviteter uttrycks i planer 

som revideras efter 1 och 3 år och beslutas av rektor. 

Nämnden diskuterade att hållbarhetsbegreppet i 

visionsdokumenten borde breddas utanför miljöområdet, för 

att också inrymma deltagande, demografiska frågor,  

ekonomisk och social hållbarhet, samt urbana 

hållbarhetsfrågor. Fler SDG-mål kan involveras. En 

inventering/nulägesbeskrivning av hållbarhetsarbetet vid GU 

diskuterades. 

Antecknas 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669
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Skrivningarna kring kompetensförsörjning och förtydligande 

av karriärvägar diskuterades. Här rådde olika meningar om det 

är nödvändigt att ytterligare förtydliga karriärvägar. Dock 

framhölls att internationalisering, stärkt mottagande av 

internationellt rekryterade personer samt stärkt 

jämställdhetsarbete är viktigt för kompetensförsörjning. 

Konkret föreslogs att EUTOPIA kan utnyttjas mer i 

internationaliseringssammanhang. 

 

Det påpekades att universitetets kärnverksamheter, forskning 

och utbildning, inte är tillräckligt synliga. Framförallt 

diskuterades vikten av att framhålla excellent forskning. Detta 

begrepp har dock ersatts med ”kvalitet” efter diskussion i 

ledningsrådet. 

 

En konkretisering av begreppet ”kompletta akademiska 

miljöer” efterfrågades. 

 

Vikten av samordning inom universitetet betonades, både när 

det gäller styrning och organisation, men också i hanteringen 

av olika frågor som hänger ihop, såsom hållbarhet och 

internationalisering. 

 

Datahantering diskuterades. Ett förslag på konkret aktivitet på 

området var att utöka Håkan Carlssons data-rapport till att 

också innefatta ”levande dynamisk data” som ska vara 

tillgänglig för allmänheten och därför också kopplar till 

infrastrukturer. 

 

En aktivitet som stärker innovation föreslogs, särskilt med 

tanke på hur forskning och innovation hänger ihop i EU. Det 

diskuterades om en för stor tonvikt på innovation kan bli på 

bekostnad av grundforskningen. Samtidigt har universitetet ett 

samverkansuppdrag.  

§ 4  Forskningsbudget 

Peter Tellberg presenterade budgetpropositionens innehåll, 

främst med avseende på forskning (bilder bifogade). 

 

Antecknas 

§ 5  Fördelningsmodellen för forskningsmedel 

Göran Landberg informerade. Diskussionen om 

fördelningsmodell har diskuterats i ledningsgruppen och i 

ledningsrådet. Processen kommer fortsatt involvera 

ledningsrådet.  

 

En mindre grupp, där delar av budgetgruppen ingår, ska arbeta 

med att ta fram förslag i frågan inom de närmaste månaderna. I 

arbetet kommer tidigare diskussioner i Forskningsnämnden 

och inspel från fakulteter beaktas.  

 

Antecknas 
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§ 6  Forskningsinfrastrukturer 

Jenny Lindström informerade om kommande diskussion om 

infrastrukturer under rektors verksamhetsdialoger. 

Vicedekaner med ansvar för infrastrukturer är inbjudna till 

dialogen. 

 

Planen är att utfallet från diskussionerna samt underlag från 

fakulteterna inför verksamhetsdialogerna sammanställs och 

följs upp, t ex i uppföljningsmöten med fakulteter som har 

större infrastrukturer, för att förbättra och samordna 

hanteringen av infrastrukturer vid universitetet.  

 

§ 7  Uppföljning av rektors strategiska samfinansiering för 

forskningsprojekt 

Jenny Lindström informerade om fördelningen av strategisk 

samfinansiering mellan kvinnliga och manliga huvudsökanden 

(statistik från ekonomisk tertialrapport 1 och 2, 2020). 

Användningen av den strategiska samfinansieringen vid 

institutionerna ska nu följas upp genom rapporter från 

institutionerna efter avslutat samfinansierat projekt. 

 

Potentiella förändringar i vilka finansiärer som innefattas av 

den strategiska samfinansieringen diskuterades.  

 

  

Jenny Lindström skickar 

ut sammanställning av 

potentiella nya finansiärer 

som kan ingå i den 

strategiska 

samfinansieringen. 

Åsikter på 

sammanställningen, eller 

andra åsikter gällande den 

strategiska 

samfinansieringen av 

forskningsprojekt önskas 

senast 3 november 2020. 

Skicka till 

jenny.lindstrom@gu.se.  
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