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Protokoll nr 8, 2020 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2020-12-15 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Ken Benson 
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(x) Professor Mattias Heldner 
(x) Professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Anja Hirdman 
(x) Universitetslektor Ulrika von Schantz 
(x) Professor Johnny Wijk 
(  ) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot) 
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(  ) Marisa Payva (studeranderepresentant) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) 
(x) Tony Westling (studeranderepresentant) (pp 7a-19) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs  
(  ) Vakant 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(  ) Professor Erik Angner  
(  ) Professor Mats Burström 
(  ) Professor Thomas Götselius  

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Peter Fröberg 
(  ) Vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Vakant (ST) (suppleant) 
(  ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Ingrid Lander (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom) 

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, handläggare 
Sandra Eriksson (pp 8-14), controller Emma Geira,  personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, 
utbildningsledare Ulrika Nilsson, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra 
Persson. 

Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, fakultetskanslichef Felicia Markus p 7 b, 
12, controller Emma Geira pp 8-9,  personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp 10, 16, 
prodekanus Hans Hayden p 11, handläggare Sandra Persson, pp 13, 17, utbildningsledare Ulrika 
Nilsson, p 14, forskningssekreterare Lars Nordgren p 15, vicedekanus Barbro Blehr, p 17. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Barbro Blehr utses 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2020-11-10. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2020-11-04 –
2020-12-02. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2020-11-11. 

Ingen åtgärd. 

6.  Anmälan av: 

a)  genomförda disputationer;  

b) nyantagna docenter;  

c) nyanställda lärare. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt stor smittspridning innebär att vi med 
stor sannolikhet får fortsätta online åtminstone 
under första hälften av vårterminen. 
 
Det har skapats en arbetsgrupp som tar fram 
förslag på tekniska lösningar för hybridmöten. 
 
Information från Universitetsstyrelsen: 
- Semesterlöneskulden växer pga lågt uttag av 

semesterdagar. I övrigt följer SU den 
ekonomiska prognosen. 

- SU beräknas i år överprestera vilket innebär 
att vi inte behöver göra en återbetalning. 

 
Information från Områdesnämnden: 
- Budget för 2021. 
- Områdets remissvar på 

organisationsutredningen av 
lärarutbildningen. 

- H-områdets kvalitetsrapport kommer att 
diskuteras i dialogmöten med 
universitetsledningen i vår. 

- Områdets åtgärdsplan för 2021-2022 
presenterades och diskuterades. 
 

Information från Områdesövergripande rådet: 
- Riskanalys och åtgärdsplaner diskuterades. 
- Budgetunderlag till departementet 

diskuterades. Vi kommer i år att ha ett 
särskilt stycke om språkstudier och behovet 
av övrigsprislapp för språken. 
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Information från prodekanus 

 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekanus Barbro Blehr 

Kärnverksamhetens insyn i och medarbete i 
verksamhetsnära IT-frågor fortsätter att 
förbättras och anpassas till verksamhetens behov 
(IT-samordning). 
 
H-området har haft en mycket god tilldelning av 
externa medel från VR, RJ och 
Wallenbergstiftelserna.  
 
Projekt inom Humfaks samarbete med 
Cambridge förlängs med ett år (pga Covid-19). 
 
För mer löpande information, besök gärna 
dekanbloggen 
 
Många diskussioner förs nu angående 
doktorandernas situation i och med pandemin. 
Ett extrainsatt studierektorsmöte den 21 januari 
kommer helt att ägnas åt detta då behovet av 
samordning är stort gällande beslut om 
förlängningar. 
 
SU har lämnat in sin självvärdering till UKÄ. 
 
Tidplanen för utbildningsgranskningar har 
ändrats i och med Covid-19 samt beslutet om 
sex-årig granskningscykel. Tidigare utsedda 
granskare har nu kontaktats för att stämma av 
tidsplanen för granskningsomgången 2021.  

  
b) Information från fakultetskansliet. Vicerektorsvalet är klart. Elisabeth Wåghäll 

Nivre är vald tillvicerektor och ordförande i 
områdesnämnden och Yvonne Svanström till 
vicerektor samt vice ordförande i 
områdesnämnden. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

  

Beslutspunkter  

8. Budget 2021 för Humanistiska 
fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr 
SU FV-4692-20). 
Föredragande: Emma Geira. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa budget för 2021 i enlighet med bilaga 
40. 

  
9. Fördelning av ledande forskningsmedel från 

och med 2022 (dnr SU FV-4693-20). 
Föredragande: Emma Geira 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördelning av ledande forskningsmedel från och 
med 2022 ska ske i enlighet med bilaga 41. 

  
10. Förslag till revidering av humanistiska 

fakultetens besluts- och delegationsordning 
(dnr SU FV-1.2.3-4702-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
revidera fakultetens besluts- och 
delegationsordning i enlighet med bilaga 42. 

  

https://humfakdekaner.wordpress.com/
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11. Förslag till ny organisation för Humanistiska 
fakultetens forskarskola (dnr SU FV-4724-
20). 
Föredragande: Hans Hayden 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa organisation för Humanistiska 
fakultetens forskarskola i enlighet med bilaga 
43. 

  
12. Direktiv för utvärdering av styrgrupp för 

svenska som andraspråk (dnr SU FV-1.1.2-
4550-20). 
Föredragande: Felicia Markus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa direktiv för utvärdering av styrgrupp 
för svenska som andraspråk i enlighet med 
bilaga 44. 

  
13. Institutionen för svenska och flerspråkighet 

föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
Masterprogram i översättning och fastställer 
utbildningsplan för HÖVMO, 120 hp på 
avancerad nivå. 
Föredragande: Sandra Persson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Masterprogram i översättning och 
fastställer utbildningsplan för HÖVMO, 120 hp 
på avancerad nivå i enlighet med bilaga 45. 
 

  
14. Anhållan från Romanska och klassiska 

institutionen om att avveckla 
forskarutbildningsämnet Klassiska språk (dnr 
SU FV-4.1.1-4558-20). 
Föredragande: Ulrika Nilsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar  
 

- att föreslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att avveckla 
forskarutbildningsämnet Klassiska 
språk, med den engelska översättningen 
Classics (bilaga 46); 
 

- att delegera till dekanus att upphäva 
tidigare fastställda giltiga versioner av 
allmänna studieplaner för 
forskarutbildningsämnet klassiska 
språk, under förutsättning att 
Områdesnämnden för humanvetenskap 
beslutar att avveckla 
forskarutbildningsämnet klassiska 
språk. 
 

Till beslutet antecknas att ett nytt 
forskarutbilningsämne i klassiska språk med 
inriktningar inrättades 2018-10-10 (dnr 4.1.1-
2852-18). 

  
15. Förslag till utbud av teman och 

fakultetsgemensamma kurser inom 
Humanistiska fakultetens forskarskola för 
HT21/VT22 samt HT22/VT23. 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa utbud och teman i enlighet med bilaga 
47. 
 

  
16. Anhållan från institutionen för kultur och 

estetik om att få ledigkungöra en anställning 
som universitetslektor i idéhistoria (dnr SU 
FV-4701-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i idéhistoria 
får ledigkungöras. 
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
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Diskussionspunkt  
  

17. Återrapportering och förslag på åtgärder 
gällande uppföljning av  utbildning på 
avancerad nivå. 
Föredragande: Barbro Blehr och Sandra 
Persson 

Eftersom tiden var knapp ombads ledamöterna 
att lämna synpunkter per e-post till 
föredragande. 

  
18. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  

19. Sammanträdet avslutas. Ordföranden  tackar alla ledamöter för väl 
genomfört arbete under mandatperioden 2018-
2020, önskar alla en god jul och avslutar 
sammanträdet. 

 

 

 

 

 
 

Vid protokollet:  

 
 
 
 
 
 

 

Yliali Asp   
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Elisabeth Wåghäll Nivre  Barbro Blehr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 


