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Erik Pålsson, SACO-S 
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 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista  En övrig punkt om 

mötestider 2022 lades till 

mailto:jenny.lindstrom@gu.se
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Önskemål att kunna utse personlig ersättare för 

Forskningsnämndens ledamöter lyftes. 

 

och föredragningslistan 

godkändes.  

 

Frågan om personlig 

ersättare kommer att 

diskuteras i 

ledningsgruppen. 

§ 2  Introduktion av ny ordförande och vice ordförande  

Punkten inleddes med presentationsrunda av hela nämnden, 

med fokus på ordförande Carina Mallard och vice ordförande 

Torbjörn Lundh.  

 

Carina Mallard informerade om sina tankar om uppdraget 

som ordförande och planering framöver. En årsplan för 

nämndens arbete 2022 ska tas fram och det planeras för ett 

heldagsmöte per år där nämnden åker iväg för att hålla möte, 

men också för att besöka en intressant facilitet/infrastruktur 

eller liknande. Detta för att lära känna varandra och få bättre 

förståelse för verksamheten på hela universitetet. Preliminärt 

ska nämnden besöka Kristinebergs marina forskningsstation i 

november. 

 

Carina informerade också om att arbete med 

universitetsledningens verksamhetsplan pågår och utkast 

kommer att presenteras för nämnden.  

 

Bland viktiga frågor för nämndens arbete framöver nämndes: 

profilområden, uppföljning av RED19, fördelningsmodellen 

för forskningsmedel och forskningsinfrastrukturer. I 

nämndens strategiska arbete bör bland annat ökat deltagande 

i EU:s ramprogram ingå, samt olika frågor kring EUTOPIA. 

 

Vidare informerade Carina om att Mette Sandoff är tf. 

prorektor och att rekrytering av en ny vicerektor för 

utbildning pågår och kan eventuellt presenteras på nämndens 

oktobermöte som troligtvis hålls digitalt.  

 

Henric Benesch utsågs till 

justerare av 

mötesanteckningarna. 

§ 3  Information 

Tobias Krantz utredning om nationell 

forskningsinfrastruktur 

Carina Mallard och Kristoffer Collin sammanfattade syftet 

och de övergripande slutsatserna i utredningen/rapporten 

(bilder). Två huvudpunkter nämndes; 1. utveckla politisk 

styrning av nationell forskningsinfrastruktur, 2. Förslag på 

införande av ny myndighet/myndigheter för 

forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse (tex 

MAXIV, Sci Life lab mfl.) och digital infrastruktur som 

stöder forskning. En remiss angående utredningen väntas 

inom kort. 
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Ny EUTOPIA-strategi 

Torbjörn Lundh informerade om den nya EUTOPIA-

strategin och arbetet med nästa EUTOPIA-ansökan. Fler 

partneruniversitet har anslutit sig till alliansen och EUTOPIA 

är uppdelat i 4 domäner, där GU ansvarar för 

forskningsdomänen, men har också varit aktiv i 

utbildningsdomänen som Vrije Universiteit Brussel ansvarar 

för. Torbjörn nämnde även några av tankarna för vad som 

kan göras vid GU inom EUTOPIA framöver. 

 

Diskussion om för- och nackdelar med GU:s deltagande i 

EUTOPIA. 

 

 

Torbjörn Lundh förbereder 

en mer ingående 

presentation av EUTOPIA 

inklusive frågor till 

nämnden inför 

oktobermötet. 

§ 4  Profilområden 

Carina Mallard inledde med att informera om processen för 

profilområden nationellt och på GU. Nationellt råder 

osäkerhet om hur profilområden ska implementeras och hur 

stor del av forskningsbudgeten som allokeras till dem. Vissa 

besked väntas i samband med budgetpropositionen 20 

september.  

 

Ledamöterna presenterade förslagen på profilområden som 

finns sammanställda i underlag inför mötet. Anteckningar 

nedan indikerar kort vilka nya synergier som identifierades 

mellan förslag och annat som kan vara av nytta för 

utveckling/förståelse av förslag.   

 

”Decent work and sustainable economic growth (SDG 8)” 

HhFS): synergier med ”Youth” (UFS) 

”Sustainable mobility and climate-neutral cities” (HhFS): 

synergier med ”A healthy living planet” (NF) 

”Heritage studies” (HFS): synergier med ”Cultures of 

transformation” (KFS), ”Conservation, Heritage and 

Sustainability” (NF) 

 

”Cultures of transformation” (KFS): ev. synergier med 

”Mobilitet” (HhFS) 

 

”Demokrati”: är ett starkt område för GU, men tid har inte 

funnits att sätta ihop ett samlat förslag. 

 

Kristian Daneback framförde att SFS vill lägga till området 

”Migration” till listan av förslag.  

 

Mötet diskuterade förslagen och processen framåt. Man 

enades om att i arbetet med profilområden framåt bör man 

beakta att administrationen och arbetsmängden för forskare 

 

Frågan om profilområden 

återkommer på nämndens 

decembermöte. Inför mötet 

har ledamöterna att 

diskutera förslagen i sina 

fakulteter och omarbeta 

förslag där man upptäckt 

synergier med andra 

förslag/fakulteter. 

 

FIK informerar så snart ny 

nationell information finns 

i frågan. 
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hålls på en rimlig nivå. Den snabba processen med att ta fram 

förslag på profilområden har varit en stor utmaning för 

fakulteterna och resulterat i att förankring i verksamheten 

inte hunnits med i stor utsträckning. Förankring blir viktigt i 

den fortsatta processen.   

 

Man enades om att ta tillvara de förslag som inkommit 

(oavsett om de väljs ut som profilområden), tex genom att 

synliggöra dem på GU:s webbsidor och/eller använda dem 

som utgångspunkt för framtida ansökningar om EU-anslag.  

 

Fortsatt hantering av profilområden diskuterades. Planen i 

nuläget:  

1. Diskussion av förslag i FN (aktuellt möte) 

2. Ledamöterna tar tillbaka diskussionen till sina 

fakulteter och ev. omarbetar/slår ihop förslag där 

synergier upptäckts. 

3. Vid nämndens decembermöte diskuteras förslagen på 

nytt. 

4. Förslagen och nämndens synpunkter diskuteras i 

ledningsgruppen och ledningsrådet. 

5. Förslag går vidare för bedömning i International 

Advisory Board 

 

Planen kan komma att ändras beroende på vilka besked som 

kommer från regeringen angående profilområden. 

§ 5  Nationella forskningsinfrastrukturer, VR-RFI 

behovsinventering  
Fakulteterna har inkommit med förslag på nationell 

forskningsinfrastruktur inför VR:s behovsinventering. 

Förslagen har bedömts utifrån VR:s kriterier för nationell 

forskningsinfrastruktur. Kristoffer Collin presenterade de 

behovsförslag som föreslås skickas från GU: 

 

 Swedish research infrastructure for heritage science 

 Kristinebergs marina forskningsstation  

 The Research Vessel Skagerak  

 Sw:IMS - National infrastructure for chemical 

imaging  

 Cryo-electron microscopy (Cryo-EM) in structural 

biology as a national infrastructure supported by 

Vetenskapsrådet. 

 

Protein Production Sweden (PPS) föreslogs till 

behovsinventeringen 2019 och väntar på besked från 2021 

års utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av 

nationellt intresse. Om det blir avslag återanmäls behovet till 

årets behovsinventering. 

 

 

Förslagsställarna till 

utvalda förslag meddelas 

att forskningsnämnden och 

rektor ställer sig bakom 

förslagen. Förslagsställarna 

anmäler förslagen till VR. 




