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Närvarande
Ledamöter
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Robert Harris, vicerektor
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Maria Eriksdotter, dekan
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Övriga

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Magnus Ericson, sekreterare

Föredragande/medverkande

Malin Öhrman, handläggare, § 7
Lena Lewin, vetenskaplig sekreterare, § 8
Anette Pinjemo, handläggare, § 9
Jenny Wiklund Pasia, teamledare, § 9
Rickard Seward, verksamhetscontroller, §§ 9-11
Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, §§ 10-11
Adina Feldman, vetenskaplig sekreterare, § 13

Förhinder

Anders Gustafsson, prorektor
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§1
Sammanträdets öppnande.
Ordföranden öppnar sammanträdet.
§2
Justering av dagens protokoll.
Anna Martling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden (FN) 2022-02-01
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå (KU) 2022-01-18, 2022-02-15
c) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå
(KFU) 2022-02-04
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning (KF) 2022-01-25
e) Avtal avseende precisionsmedicinskt centrum (PMCK) mellan KI och
Karolinska Universitetssjukhuset. Se även länk f k
f) Rektors beslut 2022-02-15 om uppdrag samt ledamöter gällande
kommittén för namngivning av byggnader m.m. vid KI (dnr 1-203/2022)
g) Rektors beslut 2022-02-08 om tillfällig minskning av andelen som antas
via det prov- och intervjubaserade urvalet PIL höstterminen 2022 och
vårterminen 2023 (dnr 3-561/2022)
h) Åtgärdsrapportering till UKÄ; uppföljning av kvalitetssäkringsarbetet
i) Årsredovisning 2021
j) Vad innebär nolltolerans i praktiken. En studie om sexuella trakasserier i
akademin (Rapporten är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Umeå
universitet och Karolinska institutet)
k) Länk till samlingssida med KI:s svar på olika remisser (uppdateras
fortlöpande)
Till handlingarna.
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§5
Information från universitetsledningen.
Rektor informerar mot bakgrund av invasionen i Ukraina och KI:s arbete med
anledning därav. Situationen kommer att diskuteras på ett prefektmöte senare i
dag. På prefektmötena deltar även vicerektorer och dekaner. På fråga sägs att
lärarrepresentanterna i fakultetsnämnden kommer att bjudas in på dagens
prefektmöte.

§6
Medel för core-faciliteter för utbildning 2022. (dnr 1-266/2022)
Annika Östman Wernerson informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att fördela medel till core-faciliteter för utbildning 2022 i enlighet med förslag
från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§7
Inrättande av magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap.
(dnr 3-704/2022)
Malin Öhrman informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att inrätta Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§8
Ledamöter i infrastrukturrådet för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023.
(dnr 1-326/2022)
Lena Lewin informerar i ärendet. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att utse Hjalmar Brismar, Lars Frelin, Caroline Graff och Jorge Ruas till
ledamöter i infrastrukturrådet för ytterligare ett år, till och med 30 juni 2023.
Avslutningsvis framförs önskemål om, och överenskoms att, fakultetsnämnden får en information om KI:s arbete med forskningsinfrastruktur
inbegripet infrastrukturrådet på ett kommande sammanträde.
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§9
KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare
(karriärtrappan). Beslut om utlysning. (dnr 2-188/2022, 2-189/2022),
2-190/2022)
Anette Pinjemo informerar i ärendet och refererar till diskussionen vid
sammanträdet den 1 februari 2022. Hon presenterar tre alternativa räkneexempel; förslag till antal anställningar på respektive nivå. I diskussionen
framförs två alternativa förslag, där ett är att höja startbidraget för biträdande
lektorer. Fakultetsnämnden diskuterar de olika förslagen och tar enhälligt
ställning för ”räkneexempel tre” i det utsända underlaget. Fakultetsnämnden
diskuterar också föreslagen beredningsordning.
Fakultetsnämnden beslutar
att utlysa upp till 8 anställningar som biträdande lektor för 2022,
att ovanstående biträdande lektorer erhåller ett startbidrag för forskning om
1 miljon kronor,
att fastställa beredningsordning och annons för anställning som biträdande
lektor,
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas medel för anställning som biträdande lektor,
att utlysa upp till 4 anställningar som senior forskningsspecialist/senior
forskare för 2022,
att fastställa beredningsordning och annons för anställning som senior
forskningsspecialist/senior forskare,
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas medel för anställning som senior forskningsspecialist/senior forskare
att utlysa upp till 9 konsolideringsbidrag för 2022,
att fastställa beredningsordning och annons för konsolideringsbidrag samt
att delegera till kommittén för forskning att besluta om vilka sökande som ska
tilldelas konsolideringsbidrag
att fastställa villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska
Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare
att delegera till vice rektor för forskning att besluta om undantag och justeringar av villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska
Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Avslutningsvis överenskoms att återkomma i frågan om en eventuell höjning
av startbidraget för biträdande lektorer.
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§ 10
Ekonomiskt utfall av fakultetsnämndens budget 2021.
Rickard Seward informerar om budgetutfallet. Diskussion följer.

§ 11
Budgetramar för statsanslagen 2023. (dnr 1-327/2022)
Gunnar Gustafsson Wiss och Rickard Seward informerar i ärendet. Budgetprocessen är den följande. Vid dagens sammanträde beslutar fakultetsnämnden
om budgetramar för 2023 för vidare fördelning till kärnverksamheten. På
fakultetsnämndens sammanträde den 21 juni presenterar kommittéerna och
övriga underorgan sina planerade verksamheter inom tilldelade budgetramar,
beslutade vid dagens sammanträde i fakultetsnämnden. Slutliga budgetramar
och uppdrag för 2023 fastställs av fakultetsnämnden i oktober 2022, efter
konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen relaterat till regeringens
budgetproposition. Det framhålls att de föreslagna budgetramarna utgår från en
i nuläget antagen storlek på statsanslagen till KI. Diskussion följer.
Fakultetsnämnden beslutar
att i enlighet med bifogat underlag fastställa budgetramarna för 2023
att finansiera budgeterade underskott med myndighetskapital från utbildning
respektive forskning, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Avslutningsvis diskuteras dimensionering och finansiering av vissa gemensamma
lokaler. Information om finansiering samt utredning av KI-gemensamma ytor
(”KIR”) efterfrågas. Universitetsdirektören föreslår att diskussionen återupptas
vid ett kommande sammanträde.
§ 12
Fakultetsnämndens sammanträdestider hösten 2022.
Universitetsdirektören informerar om förslaget till sammanträdestider.
• Onsdag den 21 september, kl. 13.00-16.00
• Onsdag den 26 oktober, kl. 13.00-16.00
• Onsdag den 23 november, kl. 13.00-16.00
• Onsdag den 21 december, kl. 13.00-16.00
Fakultetsnämnden beslutar
att preliminärt fastställa den föreslagna sammanträdestiden i september, men
möjligheten till alternativ tid ska undersökas, samt
att fastställa de föreslagna sammanträdestiderna i oktober, november och
december.
Avslutningsvis diskuteras frågan om ett eventuellt internat under hösten,
alternativt tid för strategiska diskussioner i anslutning till ett ordinarie
sammanträde.
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§ 13
Data-driven Life Science (DDLS). (dnr 2-385/2022)
Adina Feldman informerar bland annat om arbetet med en intresseanmälan
från KI om att bli värd för en DDLS Data Area Node (DAN) inom precisionsmedicin. Hon informerar också om behovet av samordning inbegripet
kommunikation om och med olika initiativ och grupperingar relevanta för
datadriven forskning inom KI där förslaget sammanfattningsvis är att
kommittén för forskning får ett strategiskt ansvar med återrapportering till
fakultetsnämnden. I förslaget ingår inrättande av en arbetsgrupp och två
referensgrupper kopplade till kommittén. Diskussion följer. Fakultetsnämnden
stödjer förslaget.

§ 14
Fakultetsnämndens tentativa ”ärendelista” 2022 (internt arbets- och
planeringsdokument, uppdateras fortlöpande).
Universitetsdirektören konstaterar att ärendelistan kommer att kompletteras
med följande frågor föreslagna och identifierade vid dagens sammanträde.
•
•
•

Information om KI:s arbete med forskningsinfrastruktur inbegripet
infrastrukturrådet.
Frågan om en eventuell höjning av startbidraget för biträdande lektorer
inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora
forskare (karriärtrappan).
Frågan om ett eventuellt internat under hösten, alternativt tid för
strategiska diskussioner i anslutning till ett ordinarie sammanträde.

Vid protokollet

Magnus Ericson

Justeras

Ole Petter Ottersen

Anna Martling

