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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-09-26

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils 

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Johannes 

Rousk, Marcus Stensmyr, Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Karin Rengefors, Maja Tarka, Niklas Wahlberg, Tobias Uller, 

studeranderepresentant 

Närvarande suppleanter 

Erik Svensson, Olof Berglund, Per Henningsson 

Frånvarande suppleanter 

Jessica Abbott 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 

§ 30 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 31 Protokolljusterare utses 

Per Henningsson utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 32 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 33 Föregående mötes protokoll 

Det noteras att Johannes Rousk var närvarande vid förra 

sammanträdet, men att det inte var angivet i närvarolistan. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 34 Ekonomirapport tertialbokslut II 

Joakim Nilsson föredrar rapporten med kommentarer av Jep 

Agrell. Biologiska institutionen ligger, enligt plan, på ett 

underskott. Det budgeterade årsunderskottet, ca 9,3 miljoner, 

förväntas uppnås. Biologiska muséets budget är i balans och det 

budgeterade årsunderskottet på ca 1,3 miljoner förväntas uppnås. 

Tertialbokslut II läggs till handlingarna. 

§ 35 Förslag till förändring av personalfrågor i 
institutionsstyrelsen 

Carin Jarl Sunesson föredrar ärendet med kommentarer av 

Joakim Nilsson. Förslaget innebär att när det gäller tillsättningar 

av tills vidare-tjänster som finansieras av externa medel kommer 

detta inte längre vara en beslutspunkt för styrelsen, utan endast 

en informationspunkt. Däremot ska respektive enhetschef 

informeras innan tillsättningen av sådana tjänster. Finansieringen 

av dessa tjänster ska följas upp noggrant.  

Erik Svensson redogör för ett konkret ärende med anknytning till 

förslaget och föreslår ett PM eller liknande som beskriver 

processen för uppsägningar. Administrationen är medveten om 

problemet och undersöker möjligheten att tydliggöra processen. 

Efter diskussion beslutar styrelsen godkänna den bilagda rutinen 

för hantering av personalfrågor. 
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Carin Jarl Sunesson informerar om de anställningsärenden som 

godkänts av prefekten under sommaren. 

§ 36 Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning 

Joakim Nilsson föredrar ärendet. Efter diskussion beslutar 

styrelsen tillstyrka inrättande av en anställning som 

personaladministratör. 

§ 37 Övriga anställningar 

Carin jarl Sunesson informerar 

UL i bioinformatik. Två meriterade sökande rankades av 

lärarförslagsnämnden. Institutionen anhöll om dubblering av 

lektoratet vilket bifölls av fakulteten. Dag Ahrén och Eran 

Elhaik har anställts. 

Prefekten ställer i utsikt att öka ansträngningarna att anställa fler 

kvinnor. 

BUL o Molekylär mikrobiologi. Anställningen har 

ledigkungjorts. BUL i Biodiversitet. Anna Runemark har tillträtt 

anställningen. Två personer har överklagat tillsättningen. 

§ 38 Övrigt 

Ombyggnationer och lokalplanering 

Joakim Nilsson informerar. 

• Djurhusombyggnaden är slutförd. Ombyggnaden av 

”Sipporna” kommer att vara slutförd i början av oktober. 

• Ombyggnaden av växthuset i Biologihus A är under 

utredning. 

• Förnyelsen av styrsystem till klimatrum mm pågår. 

Fyllnadsval till valberedningen 

Carin Jarl Sunesson informerar. 

En ny ledamot skall utses som ersättare för Anne Liljendahl. 

Därefter kommer fyllnadsval att ske för utseende av ny stf/bitr 

prefekt efter Almut Kelber. 
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Nyheter från fakultet och ledningsråd 

Carin Jarl Sunesson informerar. 

• Arbetet med RQ20 fortgår. 

• Alla fakulteter skall utse ett vetenskapligt ombud och för 

vår fakultet är Per Lundberg utsedd. 

• En kravspecifikation inför valet av ny rektor utarbetas. En 

rekryteringsgrupp är nu utsedd, med fyra ledamöter från 

universitetsstyrelsen och fyra ledamöter från 

universitetskollegiet. 

• Tilldelningen från regeringen till universitetet kommer att 

tillkännages i oktober. 

• GU-nämnden har föreslagit Fredrik Johansson som 

biträdande studierektor. 

• Fyra nya docenter har utsetts. 

• Institutionen har fått en donation till minne av Gustaf och 

Inga Rudebeck i form av en tavla. Tavlan kommer att 

hängas i Röda rummet. 

§ 39 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Per Henningsson 
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