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SLUTGILTIGT 
 
 
 

Protokoll nr 1, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-01-26 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(x) Professor Tove Gerholm 
(x) Universitetslektor Jan Pedersen (pp 1-10, 12-19) 
(x) Professor Elie Wardini 
(x) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman 
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(x) Marisa Payva (studeranderepresentant) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez 
(x) Universitetslektor Anders Philipsson 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(x) Professor Henrik Lagerlund 
(x) Universitetslektor Mattias Tydén 
(x) Biträdande lektor Marie Ulväng 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Fabian Hasselblad 
(  ) Edvin Vetterfalk Strömblad 

Deltagande fackliga representanter: 
(  ) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Vakant (ST) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Jonna Rennerskog (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom) 

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, 
personalhandläggare Charlotte Fowler, controller Emma Geira,  personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm (pp 1-13), utbildningsledare Ulrika Nilsson, 
forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson (pp 1-14). 

Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, pp 3, 8 a, 9-10, fakultetskanslichef Felicia 
Markus p 8 b, controller Emma Geira p 8 d,  handläggare Sandra Persson, p 11, utbildningsledare 
Johanna Lindhplm, pp 12-13,  personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, p14, personalhandläggare 
Charlotte Fowler, pp 15,17, handläggare Yliali Asp, p 16. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Mats Burström utses 

2.  Fastställande av dagordning. Ärendemeningarna för pp 9-10 korrigeras. 
Dagordningen fastställs. 
 

3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid 
Humanistiska fakultetsnämndens 
sammanträden. 
Föredragande: Dekanus 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för 
mandatperioden 2021-2023: 

a) medge valda suppleanter (lärare och 
studenter) närvaro- och yttranderätt; 

b) medge personalorganisationernas 
representanter, samt deras suppleanter, 
närvaro- och yttranderätt; 

c) medge fakultetskansliets personal närvaro- 
och yttranderätt. 

Punkten justeras omedelbart 

4. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2020-12-15. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av delegationsbeslut 2020-12-09 –
2021-01-13. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2020-12-09. 

Ingen åtgärd. 

7.   Anmälan av: 

a)  genomförda disputationer;  

b) nyanställda lärare. 
 

Ingen åtgärd. 

8. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor har beslutat att undervisning och 
examination vid Stockholms universitet ska 
fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt 
under vårterminen 2021. 
 
Universitetsledningen inledde året med ett 
onlineinternat där bland annat 
organisationsutredningen av lärarutbildningen 
var i fokus. Fortsatta diskussioner kommer att 
föras vid kommande möte med 
områdesövergripande rådet den 1 februari. 
 
Dekan och prodekan har möten med nytillträdda 
prefekter för att snabbt kunna fånga upp deras 
frågor och synpunkter till fakultetsledningen. 
 
Dekan och kanslichef träffar regelbundet 
representanter från Humanistiska fakultetsrådet 
för att kunna ta del av studenternas önskemål 
och synpunkter. 
 
 



Stockholms universitet 
Humanistiska fakultetsnämnden  Protokoll 1/2021 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Information från prodekanus 

 
 
 
Information från vicedekanus Barbro Blehr 
 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekanus Stefan Helgesson 

Dekanus har träffat ordföranden för 
Humanistiska föreningen och diskuterat 
verksamheten i Gula villan under våren. 
 
OM-gruppen fortsätter under våren att träffas 
varje fredag för att diskutera frågor som 
påverkar verksamheten med anledning av 
pandemin. 
 
Dekanus har tillsammans med vicedekanus 
Stefan Helgesson lämnat synpunkter på SU:s 
språkpolicy. 
 
Ett extrainsatt studierektorsmöte den 21 januari 
ägnades helt åt doktorandernas situation under 
pandemin. Behovet av samordning är stort 
gällande beslut om eventuella förlängningar. 
 
Den uppföljning av utbildning på avancerad 
nivå som Buga genomfört, och som diskuterades 
vid nämndens decembermöte, kommer nu 
diskuteras vidare under ett studierektorsmöte i 
nästa vecka. Det finns fortfarande möjlighet att 
lämna synpunkter till Barbro Blehr eller Sandra 
Persson om så önskas. 
 
I Bula pågår förberedande arbete inför 
omorganisationen av lärarutbildningen. 

  
b) Information från fakultetskansliet Förvaltningschefen har beslutat om nytt 

ekonomisystem som är en ny version av 
Raindance. 
 
Rektor har beslutat att stödverksamhet för 
internationalisering kommer att samlas under 
Studentavdelningen. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information 
  
d) Ekonomiinformation 

Föredragande: Emma Geira 
Information om utfall för Hås och Håp 2020. 

 
 

 

Beslutspunkter  

9. Inrättande av beredningar och nämnder inom 
Humanistiska fakultetsnämndens 
verksamhetsområde (dnr SU FV-0404-21). 
Föredragande: Dekanus 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för 
mandatperioden 2021-2023 inrätta:  
Arbetsgrupp för utbildnings- och kvalitetsfrågor 
(HUGO), Budgetberedning, Lärarförslagsnämnd 
för de historisk-filosofiska institutionerna, 
Lärarförlagsnämnd för de språkvetenskapliga 
institutionerna samt Stipendienämnd (bilaga 1). 
 
Punkten justeras omedelbart. 
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10. Utseende av ledamöter i beredningar och 
nämnder inom Humanistiska 
fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr 
SU FV- 0404-21). 
Föredragande: Dekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse 
ledamöter enligt bilaga 2. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 

  
11. Utvärdering av centrumbildningen Tolk- och 

översättarinstitutet (dnr SU FV-1.1.5-1464-
20). 
Föredragande: Sandra Persson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden föreslår för 
Områdesnämnden för humanvetenskap att 
föreslå rektor att verksamheten vid Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) ska fortsätta (bilaga 3). 
 
Det antecknas till protokollet att Jan Pedersen 
anmälde jäv och inte deltog i eller närvarade vid 
beslutet. 
 
Det antecknas också till protokollet att 
fakultetsnämnden tackar granskare Bengt Novén 
för väl utfört arbete. 
 

  
12. Anhållan från Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik om fastställande av lokal 
examensbeskrivning för huvudområdet De 
estetiska, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – 
magisterexamen (dnr SU FV-3.2.5-4935-20). 
Föredragande: Johanna Lindholm 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa lokal examensbeskrivning enligt bilaga 
4. 

  
13. Anhållan från Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik om fastställande av lokal 
examensbeskrivning för huvudområdet De 
estetiska, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – 
masterexamen (dnr SU FV-3.2.5-4936-20). 
Föredragande: Johanna Lindholm 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa lokal examensbeskrivning enligt bilaga 
5. 

  
14. Anhållan från Historiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i historia med inriktning 
mot kulturvetenskap (dnr SU FV-0245-21). 
Föredragande Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i historia med 
inriktning mot kulturvetenskap kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
15. Anhållan från Institutionen för arkeologi och 

antikens kultur om att få ledigkungöra en 
anställning  som universitetslektor i arkeologi 
med laborativ inriktning (50%) (dnr SU FV-
0050-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i arkeologi 
med laborativ inriktning (50%) kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
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16. Sammanträdestider HT2021. 
Föredragande: Yliali Asp 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för HT21: 
tisdagarna 31 augusti (vid internat på Vår gård), 
12 oktober, 9 november samt 14 december, kl 
13- ca 15. 

  

Diskussionsärende 
 

 

17. Revidering av Riktlinjer och 
handläggningsordning för att antas som 
docent vid Humanistiska fakulteten. 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Diskussionsärende. 

  

18. Övriga frågor. Inga övriga frågor 

  
19. Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 
 
 

 

Justeras:  

 
 

 
 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Mats Burström 
 
 
 
 
 
 


