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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-11-20

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin 

Rengefors, Johannes Rousk, Marcus Stensmyr, Tobias Uller, 

Niklas Wahlberg, Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Anton Andersson-Strand, Maja Tarka 

Närvarande suppleanter 

Per Henningsson, Alexander Kuzmin 

Frånvarande suppleanter 

Erik Svensson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist 

§ 49 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 50 Protokolljusterare utses 

Carina Rasmussen utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 51 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 52 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 53 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Inga nya ärenden. 

§ 54 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Carin Jarl Sunesson informerar. BUL i Molekylär mikrobiologi. 

37 ansökningar har inkommit. En rekryteringsgrupp är utsedd, 

bestående av Sofia Feltzing (från lärarförslagsnämnden), Carin 

Jarl-Sunesson, Claes von Wachenfeldt och David Stuart. 

Ansökningshandlingar kommer inom kort att skickas till 

sakkunniga 

§ 55 Budget 2020 

Budget skall lämnas till fakulteten den 28/11. 

Biologiska museet. Joakim Nilsson föredrar ärendet med 

kommentarer av Niklas Wahlberg. Museet budgeterar ett 

underskott på 2.4 mkr vilket medför risk att myndighetskapitalet 

blir negativt. Diskussioner med fakulteten pågår. Efter 

diskussion beslutar mötet att en budget för museet ska tas fram 

som inte lämnar ett underskott vid slutet av 2020. 

Biologiska institutionen. Joakim Nilsson föredrar ärendet. 

Prognosen är ett underskott på ca 8 mkr som kommer att minska 

myndighetskapitalet med motsvarande summa. Detta innebär att 

myndighetskapitalet planeras hamna på ca 12-13%, vilket är det 

vi eftersträvat. Jep Agrell kommenterar budget för 
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grundutbildningen och konstaterar att utfallet blir snarlikt förra 

årets resultat. 

Mötet diskuterar budgeten och beslutar begränsa overheaduttaget 

för forskning till 50%. I övrigt beslutar styrelsen fastställa 

budget. 

§ 56 Övriga informationspunkter 

Prefektbeslut 

• RALS 2020. Carin Jarl Sunesson informerar om de 

kommande löneförhandlingarna. Målbilden för hel LU 

skall sluta på 2.3%. Processen skall vara klar till 1 april 

2020 och den nya lönen betalas ut i juni. 

• Personalplan. Joakim Nilsson informerar om den 

personalplan som skickats till enhetscheferna för yttrande. 

Bemanningsplanen skall skickas till fakulteten senast den 

12/12. 

• Nya anslag. Beslut om anslag har kommit från VR och 

Cancerfonden. Institutionen har fått 8 anslag från VR 

beviljade. Bidragssumman har minskat något jämfört med 

tidigare år. 

• Infrastrukturmedel. Christer Brönmark har beviljats 1 

mkr, Anders Hedenström 4.1 mkr och Per Persson 4,2 

mkr. Av totalt beviljade 12 mkr från fakulteten har 

institutionen beviljats 9 mkr. 

• Information från ledningsrådet. Slutrapport har kommit 

från fakultetens mentorprogram. En ny arbetsgrupp har 

bildats med uppdrag att arbeta med fakultetens strategi för 

utnyttjande av Max IV och ESS. En person har anställts 

vid fakulteten för att hantera frågan om 

informationssäkerhet. Lokalförsörjningen diskuterades. 

En central samordning saknas på fakultetsnivå. 

§ 57 Övrigt 

Säkrare cykelparkeringar. Förhandlingar pågår mellan LU-

Byggnad och Akademiska hus angående skyddade 
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cykelparkeringar med målet at skapa möjlighet för verksamheten 

att kunna avropa standardlösningar. 

§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Carina Rasmussen 
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