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INSTRUKTION

2016-09-06 TEKNAT 2015/191 

Instruktion för Upptech1 

Denna instruktion är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden 2016-09-06 och gäller tillsvidare. 

Inledning 

Upptech är en centrumbildning inrättad av teknisk-naturveten-
skapliga fakultetsnämnden 2016-05-31 (TEKNAT 2015/191). 

Inrättandet grundas på behovet av att synliggöra och profilera 
Uppsala universitets forskning och utbildning inom teknik. 

Syfte med verksamheten 

Upptech ska arbeta med att synliggöra, profilera och förstärka 
universitetets forskning och utbildning inom teknik och därvid 
komplettera fakultetens ordinarie besluts- och berednings-
organisation. 

Upptech ska arbeta såväl externt som internt och bl.a. delta i att ut-
veckla samarbetet med näringsliv, myndigheter och finansiärer och 
också aktivt söka extern finansiering för ny verksamhet. Upptech 
kan delta i lokala, nationella och internationella samarbetsprojekt 
inom sitt verksamhetsområde. Förslag och initiativ som innebär 
större ekonomiska eller andra konsekvenser för fakulteten ska för-
ankras såväl i styrelse som i ordinarie besluts- och berednings-
organisation. 

Organisation 

Upptechs verksamhet leds och utvecklas av en styrelse och en före-

ståndare. Styrelsen är underställd vicerektor för det teknisk-natur-
vetenskapliga vetenskapsområdet och rapporterar till teknisk-
naturvetenskapliga fakultetsnämnden. 

Intäkter och kostnader för Upptech bokförs i en särskild projekt-
grupp i ekonomisystemet (under org 100). 

Styrelsen 

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter; ordförande, två lärar-
representanter, två externa ledamöter och två studentrepresentanter. 
Ordförande och lärarrepresentanter ska representera olika delar av 
fakulteten. 
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Ordförande, lärarrepresentanter och externa ledamöter utses av 
teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden på förslag av vice-
rektor efter samråd med sektionsdekaner. Studentkårerna utser 
studentrepresentanter. 

Mandattiden för styrelsen är tre år med undantag för studentrepre-
sentanter som normalt väljs för ett år i taget. Avgår ledamot under 
mandattiden skall ny ledamot utses för återstående del av perioden. 
Föreståndaren har närvaro- och yttranderätt i styrelsen och är huvud-
föredragande i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften 
av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år och när verk-
samheten så kräver, och ansvarar för:  

- utveckling av verksamhetens långsiktiga inriktning och
innehåll och att fastställa en strategi för Upptech,

- inrättande av referensgrupper och arbetsgrupper för verk-
samheten,

- rutiner och instruktioner som verksamheten kan fordra,

- att besluta om budget inom givna ramar och efter samråd
med vicerektor,

- att årligen till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
lämna en verksamhetsberättelse, inkluderande en ekono-
misk redogörelse samt en uppsättning relevanta nyckeltal
som beskriver verksamheten,

- förslag till förändringar i instruktionen,

- övriga frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen för
avgörande.

- 

Föreståndare 

Föreståndare för Upptech utses av vicerektor för teknisk-naturveten-
skapliga fakulteten och vicerektor är chef över dennes del av tjänst 
som föreståndare. Föreståndare utses för en period om tre år på 
förslag av styrelsen.  

Föreståndarens uppdrag är att fortlöpande leda och utveckla centrets 
verksamhet samt att ansvara för att genomföra den årliga verksam-
hetsplan som fastställts av styrelsen.  

Övrigt 

Denna instruktion kan revideras av teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden (arbetsutskottet). 

Utvärdering av Upptechs verksamhet ska vara genomförd senast 
2019-09-01 och utgöra underlag för beslut om förlängning eller 
avveckling av verksamheten. Arbetsutskottet för teknisk-natur-
vetenskapliga fakultetsnämnden initierar utvärderingsprocessen 
och beslutar om utvärderingsgrupp. Beslut om avveckling fattas av 
fakultetsnämnden. 


