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Uppdrag för Svenskt NMR-centrum och
ställningstaganden om utvecklingsområden, organisation och rutiner för drift
Förslag från ledningen.
Föredragning av Marie Emanuelsson.

Dekanus beslutar ge Svenskt NMRcentrum följande uppdrag:
Svenskt NMR-centrum ska vara en
nationell forskningsinfrastruktur och
fungera som en lokal infrastruktur för
användare i Göteborgsområdet
Svenskt NMR-centrum ska vara öppet
för oberoende användare, dvs. oavsett
vilken forskningsorganisation användaren kommer ifrån, som är intresserade av att få tillgång till centrets instrumentering och service
Svenskt NMR-centrum ska först och
främst stödja akademisk forskning
lokalt, nationellt och internationellt,
samt undervisning. I mån av tid och
resurser kan det stödja industriell
forskning i Sverige
Svenskt NMR-centrum ska först och
främst erbjuda tillgång till NMRinstrumentering och basservice, oberoende av applikationsområden. I mån
av tid och resurser kan NMR-centret
dessutom erbjuda utvidgad service i
samband med NMR-undersökningar
inom följande fem områden:
- Strukturbiologi
- Metabolomik
- Småmolekyler
- Materialvetenskap
- Kemisk biologi
Svenskt NMR- centrum ska aktivt
verka för maximal användning av
NMR-instrumenteringen genom att
fånga upp och möta befintliga och
potentiella användares behov
Svenskt NMR-centrum ska aktivt
verka för att instrumentering och service långsiktig håller högsta standard.
Användarnas behov ska ligga till
grund för utvecklingen av centret.
Dekanus beslutar vidare
att avsikten är att forskningen vid
Svenskt NMR-centrum flyttas till en
institution
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att föreståndaren för Svenskt NMRcentrum inkommer till fakulteten med
en ansökan om inrättande som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet där fakultetens ställningstaganden och arbetsgruppens rapport beaktas.

Vid protokollet

Henrik Tallgren

Expedieras till:
Marie Emanuelsson f.v.b.
Arkiv
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Utseende av styrgrupp för Svenskt NMRcentrum
Baserat på en utvärdering tillsatte fakulteten
hösten 2014 en arbetsgrupp med uppdrag att
föreslå åtgärder som kan utveckla Svenskt
NMR-centrum som en nationell resurs och
stärka dess lokala förankring.
Förslag till beslut ligger i linje med fakultetens ställningstaganden och universitetets
regler för forskningsinfrastruktur.
Föredragning av Marie Emanuelsson.

Dekanus beslutar
att utse följande ledamöter till Svenskt
NMR-centrums styrgrupp tills vidare,
dock längst till och med 2018-06-30:
Mikael Akke, ordförande, Lunds universitet
Mate Erdelyi, Göteborgs universitet
Adolf Gogoll, Uppsala universitet
Lars Nordstierna, Chalmers tekniska
högskola
Tineke Papavoine, Astra Zeneca R&D
Corine Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet
Jürgen Schleucher, Umeå universitet
Nils Lycke, Göteborgs universitet
att en representant för Naturvetenskapliga fakultetens ledning adjungeras till
styrgruppen tills vidare, dock längst
till och med 2018-06-30
att föreståndaren för Svenskt NMRcentrum adjungeras till styrgruppen
tills vidare, dock längst till och med
2018-06-30.

Vid protokollet

Henrik Tallgren

Expedieras till:
Marie Emanuelsson f.v.b.
Arkiv
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Appendix 4: Svenskt NMR-centrums organisation
Föreliggande beskrivning utgår i alla väsentliga delar från avsnittet om Svenskt NMR-centrums
organisation i ”Rapport från arbetsgruppen för utveckling av Svenskt NMR-centrum” (2014-11-24, V
2014/636). Texten har justerats i enlighet med Naturvetenskapliga fakultetens ställningstaganden om
organisation etc. (2015-02-03, V 2015/128), Regler för Forskningsinfrastrukturer vid Göteborgs
universitet, reviderade i mars 2015, samt fakultetsledningens diskussion 24 mars 2015. Justering av
figur och text har gjorts av Marie Emanuelsson, Fakultetskansliet för naturvetenskap.

Svenskt NMR-centrums organisation
Svenskt NMR-centrum ska ha följande organisation, med ansvar och funktion enligt texten:

Värdenhet och dekanus
• Svenskt NMR-centrum ska ha sin organisatoriska och administrativa hemvist vid
Naturvetenskapliga fakulteten.
• Dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten har det överordnade ansvaret för Svenskt NMRcentrums verksamhet och ekonomi, inklusive äskande av låneutrymme för investeringar, samt
för att man följer de regler, riktlinjer och avtal som gäller för Göteborgs universitet.
• Dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten ansvarar för uppföljning och utvärdering på det
sätt som rektor beslutar.
Föreståndaren
• Föreståndaren utses av rektor för en treårig verksamhetsperiod i taget. Förslaget är att beslutet
delegeras till dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten.
• Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent.
• Inför utseende av föreståndare samråder dekanus med styrgruppen.
• Linjemässigt är föreståndaren underställd dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten.
• Föreståndarens ansvarar, under dekanus, för att verksamheten följer ordinarie regelverk vid
Göteborgs universitet, inklusive styrdokumentet för Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs
universitet, samt för det som definieras i Svenskt NMR-centrums uppdrag och
verksamhetsplan.
• Föreståndaren disponerar medel samt har ansvar för den dagliga verksamheten och driften av
Svenskt NMR-centrum i enlighet med budget, verksamhetsplan och övriga beslut av
styrgruppen.
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Föreståndaren bereder förslag och annat underlag till styrgruppen. Föreståndaren rapporterar
om Svenskt NMR-centrums verksamhet vid styrgruppsmötena och i övrigt hålla styrgruppen
informerad. Verksamhetsrapporteringen omfattar instrumentanvändning, fördelning av
resurser per applikationsområde, vetenskapliga resultat från användningen av instrumentering
och service, kommunikationsaktiviteter, ekonomi och övrigt med betydelse för verksamhetens
utveckling.
Föreståndaren ansvarar för att leda och organisera det operativa arbetet på Svenskt NMRcentrum. Föreståndare har personalansvar för de som har anställning på centret.
Föreståndaren bedriver ingen egen forskning inom sitt uppdrag som föreståndare för Svenskt
NMR-centrum.

Styrgrupp
Sammansättning
• Styrgruppen utses av rektor för en treårig verksamhetsperiod i taget. Förslaget är att beslutet
delegeras till dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten.
• Styrgruppen ska bestå av åtta ledamöter med rösträtt, inklusive ordförande som har
utslagsgivande röst vid lika röstetal.
• Inför utseende av ledamöter till styrgruppen ska förslag tas in från berörda lärosäten och andra
aktörer.
• Styrgruppen ska ha en bred sammansättning för att kunna ta ett helhetsgrepp kring
utvecklingen av forskningsinfrastrukturen. Jämn könsfördelning samt kompetens som täcker
in såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området ska
eftersträvas. Följande sammansättning ska eftersträvas i styrgruppen:
o En ledamot från Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
o En ledamot från Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet
o En ledamot från Chalmers tekniska högskola
o Fyra ledamöter från andra relevanta svenska lärosäten så som SU, UU, KI, SLU, LU,
KTH
o En ledamot från svensk industri
• Styrgruppens ledamöter ska ämnesmässigt täcka in NMR-centrums uppdrag, dvs. områdena
strukturbiologi, metabolomik, småmolekyler, materialvetenskap, kemisk biologi.
• En representant för Naturvetenskapliga fakulteten adjungeras till styrgruppen,
• Föreståndaren adjungeras till styrgruppen.
• Styrgruppen kan kalla till sig den expertis som behövs eller utse ytterligare adjungerade
ledamöter vid behov av särskild kompetens eller samordning med andra infrastrukturer.
• Ordförande bör ha erfarenhet av styrgrupps- eller styrelsearbete vid en nationell eller
internationell enhet.
• Styrgruppen utser vice ordförande bland ordinarie ledamöter.
• Styrguppens arbete ska stödjas av en sekreterare.
Mandat och ansvar
• Styrgruppen arbetar på uppdrag av dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten. Den ansvarar
för alla strategiska och vetenskapliga frågor samt större ekonomiska beslut, som rör
verksamheten och dess utveckling vid Svenskt NMR-centrum, inom de ramar som sätts upp
för verksamheten. Det gäller t.ex. investeringar, bidrags- och anslagansökningar samt
förändringar i kompetensprofil för centret.
• Styrgruppens beslutar om verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget inom de ramar
som sätts upp för verksamheten.
• Styrgruppen ansvarar för prioritering av projekt och fördelning av resurser till projekt. Till
stöd har styrgruppen ett vetenskapligt råd. Styrgruppen kan delegera prioritering och
resursfördelning av mindre projekt till föreståndaren.
• Styrgruppen följer upp Svenskt NMR-centrums verksamhet och beslutar om en årlig
verksamhetsrapport. Styrgruppen rapporterar årligen till dekanus och i övrigt håller dekanus
informerad om utvecklingsbehov och investeringar.
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Styrgruppen ska arbeta i enlighet med eventuella avtal som ingående parter slutit med
varandra och i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan berörda intressenter,
inklusive villkor för anslag eller bidrag.
Styrgruppen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrgruppen kan sammankallas för
ytterligare möten vid behov.
Styrgruppen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande eller vice
ordförande är närvarande.
Inför långsiktiga strategiska beslut ska styrgruppen tillfråga internationella rådgivare.

Vetenskapligt råd
• Svenskt NMR-centrum ska ha ett rådgivande vetenskapligt råd.
• Ledamöterna i rådet utses av styrgruppen för en treårig verksamhetsperiod i taget.
• Det vetenskapliga rådet ska bestå av fem ledamöter huvudsakligen verksamma i Sverige.
Ledamöterna bör kompetensmässigt täcka de ämnesområden som Svenskt NMR-centrum har i
uppdrag att stödja.
• Det vetenskapliga rådet har en ordförande som sammankallar till möten, fördelar
arbetsuppgifter, ansvarar för regelbunden kommunikation med styrgruppen och lämnar besked
om prioritering av projekt till styrgrupp och föreståndare.
• Det vetenskapliga rådet arbetar på uppdrag av styrgruppen med huvudsakligen två uppgifter:
o Prioritering av projekt och prioritering av resurser till projekt.
o Rådgivande i strategiska frågor, såsom verksamhetsutvecklig och -planering samt
större investeringar.
Användargrupp
• Styrgruppen beslutar om användargruppens sammansättning och uppdrag samt formerna för
dess arbete.
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