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 Instruktion för Centrum för naturkatastrofslära, ”Centre for 
Natural Disaster Science (CNDS)” 
 
Denna instruktion är fastställd av områdesnämnden för teknik och 
naturvetenskap 2016-09-06 och ersätter den tidigare instruktionen för 
programrådet från 2010 (UFV 2010/151). 

Inledning 
CNDS är en centrumbildning inrättad av rektor (UFV 2016/993) med placering 
vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Inrättandet 
grundas på den verksamheten som har drivits sedan 2010 inom det strategiska 
forskningsområdet som en följd av finansieringen genom anslag från regeringen 
i enlighet med budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) samt på den 
överenskommelse som finns mellan parterna om att gemensamt driva det 
strategiska forskningsområdet. 
 
Parter i CNDS 
Parter i CNDS är Försvarshögskolan (FHS), Karlstad universitet (KaU) och 
Uppsala universitet (UU). Ytterligare parter kan på förslag av CNDS styrelse 
anslutas genom gemensamt beslut av de tre lärosätena. Parterna ansvarar 
gemensamt för att driva och utveckla programmet. Oenighet mellan parterna 
skall lösas i samförstånd. I annat fall skall frågan hänskjutas till överordnad nivå 
enligt följande: Styrelse à Direktörer/Förvaltningschefer à Rektorer. 
 
Mål för verksamheten 
CNDS är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar samhälls-, geo- och 
teknikvetenskapliga kompetenser från parterna. Verksamheten avser samordning 
av forskning, utbildning och informationsinsatser med målet att bättre förutsäga, 
mildra eller förhindra katastrofer och olyckor som har sitt ursprung i natur-
händelser. 
 
Centrets organisation 
Centrets verksamhet leds och utvecklas av en styrelse och en föreståndare. 
Centrets organisationsmodell överensstämmer med den av universitetet antagna 
modellen 1b (UFV 2007/804). Centret är administrativt knutet till institutionen 
för geovetenskaper som bokför centrets intäkter och kostnader särredovisat i 
ekonomisystemet men det kommer inte att ha egen personal eller eget 
upplåtelseavtal för lokaler. 
 

Styrelsen 
Styrelsen utses av områdesnämnden (arbetsutskottet) för vetenskapsområdet för 
teknik och naturvetenskap. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter, 
däribland dess ordförande. En ledamot vardera nomineras av FHS, KaU, samt 
vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (Teknat) vid UU. En ledamot 
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nomineras av vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap (HS) vid 
UU på förslag av samhällsvetenskapliga fakulteten. En studeranderepresentant 
utses av studentkårerna vid UU. En ledamot nomineras av myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Styrelsens ordförande utses av 
områdesnämnden (arbetsutskottet) för vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap efter samråd med FHS, KaU och områdesnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskap vid UU. Samrådet ska ske i god tid före 
beslutet, normalt minst 1 månad. 
 
Mandattiden för styrelsen är 3 år, utom för studeranderepresentanten som 
normalt utses på 1 år. Avgår ledamot under mandattiden skall ny ledamot utses 
för återstående del av perioden. Föreståndaren har närvaro- och yttranderätt i 
styrelsen och är huvudföredragande i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år och när verksamheten så 
kräver, och ansvarar för: 
- övergripande riktlinjer för verksamheten 
- inrättande av referensgrupper och arbetsgrupper för verksamheten 
- rutiner och instruktioner som verksamheten kan fordra 
- beredning av förslag till budget som skickas till respektive part för beslut  
- årlig uppföljning och resultatredovisning till områdesnämnden för teknik och 

naturvetenskap 
- förslag till förändringar i instruktionen 
- övriga frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen för avgörande 
 
Styrelsen skall hålla sig väl underrättad om centrets verksamhet och i övrigt 
genomföra befogad uppföljning. För att underlätta det tvärvetenskapliga 
samarbetet bör den ämnesmässiga balansen beaktas vid tillsättande av 
föreståndare och ledamöter i arbetsgrupper samt övriga rådgivande organ. 

Föreståndare 
Föreståndaren förordnas av vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap och vicerektor är chef över hans/hennes del av tjänst som 
föreståndare. Föreståndaren utses för en period om 3 år på förslag av styrelsen. 
Föreståndarens uppdrag är att fortlöpande leda och utveckla centrets verksamhet 
samt att ansvara för att genomföra den årliga verksamhetsplanen som fastställts 
av styrelsen. Föreståndaren har närvaro- och yttranderätt i styrelsen och är 
huvudföredragande i styrelsen. Föreståndaren föreslår till styrelsen en årlig 
budget. Föreståndaren ansvarar i samråd med prefekten för att verksamheten 
bedrivs inom givna budgetramar. 
 
Övrigt 
Utvärdering av CNDS:s verksamhet skall vara gjord senast 2 månader före 
eventuellt beslut om förlängning eller avveckling av centrumbildningen. 
Arbetsutskottet vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid UU 
beslutar om och utser utvärderingsgrupp efter samråd med FHS, KaU och 
områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid UU



 

 

 


