
2021-03-10 

Forsknings- och innovationskontoret 1 (4) 

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

031 786 00 00 

www.gu.se 
 

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET 

MA Forskningsnämnden 

Datum: 2021-03-02 

Tid: 09:00-12:00 

Plats: https://gu-se.zoom.us/j/65984740170 

  

Ordförande: Göran Landberg 

Vice ordförande: Fredrika Lagergren Wahlin 

 

Företrädare för 

fakulteter: 

Kristian Daneback, SFS 

Rebecka Jörnsten, NFS 

Ola Olsson, HhFS 

Jan Ljungberg, ITFS  

Lena Carlsson Ekander, SA 

Gun-Britt Wärvik, UFS 

Malin Petzell, HFS 

Henric Benesch, KFS 

  

Företrädare för 

studenter: 

Mattias Ehardsson, GUDK 

Charlotte Andersson, GUDK 

Isabelle Simonsson, Doktorandrådet på CMB 

  

Adjungerade: 

 

 

Besökande: 

Sigridur Beck, FIK  

Erik Boström, UB 

 

§3 Sören Ernberg, IT-enheten 

§4 Lisa Broadwell, IC och Henrik Lindskog, FIK 

§3-5 Kristoffer Collin, FIK 

§6 Peter Tellberg, EE 

  

Frånvarande: Erik Pålsson, SACO-S 

 

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

 

 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista  
 

Plan för arbetet med 

fördelningsmodell för 

https://gu-se.zoom.us/j/65984740170
mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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forskningsmedel lades till 

under §2, 

föredragningslistan 

godkändes 

§ 2  Information 

Verksamhetsdialoger om forskningsinfrastruktur 

Dekaner och vice dekaner har bjudits in till 

verksamhetsdialoger 24-25 mars. Dialogerna ska fokusera på 

långsiktiga infrastrukturer. 

 

Extra basanslag för 2021  

Beslut om fördelning av extra basanslag för 2021 har fattats. 

 

Strategisk samfinansiering av forskningsprojekt 

Jenny Lindström informerade om att förslag till beslut om 

revidering av strategisk samfinansiering av forskningsprojekt, 

diskuteras i ledningsrådet 4 mars 2021. Förslaget baseras på 

diskussioner i nämnden under 2020 och inspel från fakulteter. 

 

Plan för arbetet med ny fördelningsmodell för 

forskningsmedel  

Göran Landberg visade förslag på övergripande modell för 

fördelning av forskningsmedel. Förslaget diskuteras i 

ledningsrådet 4 mars. Ledamöterna efterlyste en tidsplan för 

det fortsatta arbetet med modellen. 

 

Utskottet för etiska frågor 

Sigridur Beck informerade om att ledamöter till utskottet för 

etiska frågor under forskningsnämnden har utsetts. Vice 

ordförande i forskningsnämnden är ordförande i utskottet. En 

forskningsrådgivare, Moa Ekbom, har anställts vid FIK för att 

vara handläggare för utskottet och för att arbeta med 

rådgivning till forskare gällande etisk. Moa börjar 1 april 2021. 

 

Mandatperioden för FN:s ledamöter slutar 30 juni 2021  

Jenny Lindström skickar snart en begäran om att utse 

ledamöter för nästa mandatperiod till fakulteterna. 

 

Årsplanering FN 

Jenny Lindström visade ett preliminärt årshjul för FNs möten 

2021. Hjulet uppdateras kontinuerligt under året. Nästa möte, 

30 mars, är gemensamt med utskottet för forskarutbildning.   

 

Ledamöterna efterlyste mer tid för diskussion och mindre 

andel information på FN:s möten framöver. 

 

Justering av mandat för FN:s ordförande 

Enligt justering i universitetets arbetsordning kan FN:s 

ordförande utse adjungerade ledamöter i nämnden. 
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Sammanställning av remissvar från GU på betänkandet 

”Innovation som drivkraft - från forskning till nytta (SOU 

2020:59)” 

Förfrågan har skickats till fakulteterna om att inkomma med 

synpunkter på innovationsbetänkandet (deadline för 

fakulteterna är 28 mars). Remissvaret sammanställs av FIK 

och ska diskuteras i FN, ledningsgruppen och ledningsrådet. 

Inkomna synpunkter sammanställs grovt för att kunna 

diskuteras på FN:s möte 30 mars.  

§ 3  Datahantering 

Sören Ernberg presenterade GU:s system för lagring av 

forskningsdata. Icke-känslig data lagras på SharePoint, medan 

känslig data lagras skyddat på GU-servrar.  

 

I nuläget finns ”forskningslagring” att beställa för data som 

kräver säker lagring.  

 

Sigridur Beck informerade om arbetet med att samordna 

hantering av forskningsdata på universitetet. En gemensam 

lösning för all data från ansökan till färdig forskning 

eftersträvas. Diskussioner med universitetsdirektör Anna 

Lindholm förs om att tillsätta en arbetsgrupp med kompetenser 

inom IT, juridik och från FIK för att arbeta fram en modell för 

datahantering.  

 

Diskussioner förs i olika forum mellan lärosäten internationellt 

om datahanteringslösningar, men det finns ofta juridiska 

hinder för gemensamma lösningar för datalagring mellan 

lrosäten. Lösningar för situationer där universitetet samarbetar 

med icke akademiska aktörer (t ex VGR) diskuteras också.   

 

Uppdatering om arbetet 

från arbetsgruppen till FN 

innan sommaren. 

§ 4  EUTOPIA  

Lisa Broadwell, IC presenterade upplägget för Eutopia week 

som GU är värd för (bilder bifogas). 

 

Henrik Lindskog, FIK presenterade andra aktuella frågor inom 

Eutopia (bilder bifogas). T ex Post-doc programmet Eutopia 

SIF, där ansökningar nu utvärderas. Den stora organisationen 

runt utvärdering av ansökningar diskuterades i relation till 

tilldelning av antal Post-doc-platser för GU:s del. 

 

§ 5  VR:s utlysning för forskningsinfrastrukturer (VR-RFI)  

Kristoffer Collin, FIK informerade om att utlysningen har 

stängt för i år. GU är huvudsökande på 5 och part i 13 

ansökningar. Besked om tilldelning från VR väntas i 

september 2021.  
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VR öppnar en ny behovsinventering hösten 2021 

(uppskattningsvis september-oktober), information om 

behovsinventeringen kan väntas i början av maj. 

§ 6  Forskningspropositionen 

Sigridur Beck och Peter Tellberg presenterade en 

sammanfattning av forskningspropositionen (bilder bifogas). 

 

Forskningsfinansieringen totalt ökar, men farhågor för att 

basfinansiering till lärosäten kan komma att urholkas genom 

att en stor andel forskningsmedel går till 

forskningsfinansiärerna diskuterades. Effekterna av detta för 

den fria forskningen diskuterades också.  

 

Vidare diskuterades förslaget på ny nationell 

fördelningsmodell, införandet av profilområden och vad detta 

kan komma att innebära för GU. 

 

Fördelning av nya forskningsmedel från 2021 behöver beredas 

och beslutas.   

 

§ 7  Universitetsledningens verksamhetsplan 

Göran Landberg och Fredrika Lagergren Wahlin presenterade 

kort universitetsledningens verksamhetsplan för 2021 

(bifogas). 

 

§ 8  Erfarenhetsutbyte mellan fakulteter 

Ledamöterna föreslog ämnen för erfarenhetsutbyte mellan 

fakulteterna inför kommande möten. Följande förslag 

framfördes: 

 Samverkan och ”impact”, sprida vetenskaplig 

kompetens till omgivande samhälle 

 Tjänstestrukturer och oavlönade docenter  

 Kollegialitet, forskares villkor vid de olika 

fakulteterna (även mot bakgrund av RED19) 

 Öka intäkter, externa medel - hur vi aktivt stödjer våra 

medarbetare  

 Internat (post corona) 

 Inleda möten med "laget runt" 

 Strategiska/riktade satsningar och finansiering av 

”lokala” infrastrukturer. 

 

Vid mötet 4 maj 2021 

planeras erfarenhetsutbyte 

om samverkan och 

impact. 

 


