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SLUTGILTIGT 
 
 
 

Protokoll nr 2, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-03-16 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(x) Universitetslektor Tove Gerholm (pp 1-14, 17-20) 
(x) Universitetslektor Jan Pedersen (pp 1-13, 15-20) 
(x) Professor Elie Wardini 
(x) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman 
(  ) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(x) Marisa Payva (studeranderepresentant) (pp 1-15) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Professor Laura Alvarez 
(x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg. suppleant) 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(x) Professor Henrik Lagerlund (pp 1-16, 18-20) 
(  ) Universitetslektor Mattias Tydén 
(  ) Biträdande lektor Marie Ulväng 

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

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Vakant (ST) (suppleant) 
(  ) 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, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson. 

Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, fakultetskanslichef Felicia Markus pp 7 b, 
8, 13, controller Emma Geira p 7 d, personalhandläggare Charlotte Fowler, pp 9-11, 17, 
forskningssekreterare Lars Nordgren, p 12, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp 14-16, 
handläggare Sandra Persson och vicedekanus Barbro Blehr, p 18. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Thomas Götselius utses 

2.  Fastställande av dagordning. Felicia Markus föredrar p 8.  
Omedelbar justering föreslås för pp 14-17. 
Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-01-26. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-01-20 –
2021-03-03. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-02-03. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
a)  genomförda disputationer; 
 
b) nyantagna docenter; 
  
c) nyanställda lärare. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsstyrelsen sammanträdde den 19 
februari. På dagordningen var bl.a. 
internrevisionens årsrapport, rapport om intern 
styrning och kontroll, årsredovisning, ekonomi, 
budgetunderlag samt en presentation av 
språkutbildningar vid SU. 
 
UKÄ var på lärosätesbesök den 23 februari och 
talade med universitetsledning och företrädare 
för verksamheten. Granskningsgruppen kommer 
att besöka lärosätet vid ytterligare ett tillfälle 
innan deras rapport skrivs klar.  
  
Områdesnämnden sammanträdde den 10/3. 
Beslut fattades om att under läsåret 2021-22 åter 
bjuda in juniora medarbetare till ett 
mentorsprogram. Prof. Annika Ullman kommer 
att leda arbetet med mentorsprogrammet. 
Nämnden ägnade sista delen av mötet åt att 
diskutera den nya åtgärdsplanen för området. 
 
Fyra arbetsgrupper har tillsatts av rektor för att 
arbeta med lärarutbildningens organisation: en 
grupp arbetar med hur en framtida institution 
skulle kunna organiseras, en med ekonomi, en 
med kanslistöd och en med beredande organ för 
lärarutbildningsfrågor. 
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Information från prodekanus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekanus Barbro Blehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekanus Stefan Helgesson 

Rektors prefektmöte hölls den 15 mars och hade 
fokus på forskningsproppen och dess förslag till 
inrättandet av ett antal profilområden.  
 
Fakultetsledningen och kanslistöd besöker just 
nu alla institutioner med anledning av Ekonomi-
i-balans-projektet. 
 
Ett förslag gällande former för digital 
examination kommer att färdigställas av 
Arbetsgruppen för AV-utrustning för 
hybridundervisning/-möten före sommaren. 
 
Buf har haft sitt första sammanträde för 
terminen där fokus låg på doktorandernas 
situation under pandemin. Det är viktigt att 
samsyn råder mellan fakulteter och områden i 
denna fråga. 
 
Just nu pågår UKÄ:s fokusutvärdering kring 
breddad rekrytering vid SU. En arbetsgrupp är 
tillsatt för att ta fram ett underlag som ska 
lämnas över senare i vår. 
 
Som ett led i kvalitetsarbetet pågår nu 
kvalitetsdialoger med rektor. Där förs samtal om 
vad som gjorts under året, baserat på den 
kvalitetsrapport som sammanställts av H-
området. 
 
Buga är igång med sitt arbete för året. Vid första 
mötet diskuterades bland annat att 
institutionerna ofta ifrågasätter de statistiska 
uppgifter som hämtas ur Ladok ínför t ex 
utbildningsgranskningar. Peter Bretschneider 
har beskrivit problematiken och dess olika 
möjliga orsaker i ett skriftligt PM. Frågan 
kommer att föras vidare till Rebus. 
 
De utbildningar som blir föremål för 
nödvändiga åtgärder i samband med 
utbildningsgranskning får nu ett erbjudande om 
att träffa Barbro och kanslistöd för ett 
dialogmöte kring genomförandet av åtgärderna. 
 
Arbetsgruppen för beredande organ när det 
gäller Lärarutbildningarnas omorganisation har 
haft sitt första möte. Fokus ligger på att förenkla 
och förtydliga beredningsvägarna. 
 
Bula har påbörjat sitt arbete. Man tittar där nu 
på möjliga åtgärder i kölvattnet av 
genomströmningsutredningen samt har initierat 
en översyn av UVK-kurserna. 
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b) Information från fakultetskansliet. Rektor har beslutat att undervisning och 
examination huvudsakligen ska bedrivas digitalt 
även under sommarterminen 2021. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information 
  
d) Ekonomiinformation. 

Föredragande: Emma Geira 
Information om budgetutfall för 2020.  

 
 

 

Beslutspunkter  

8. Anhållan från Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik om avveckling av 
huvudområdet Ämnesdidaktik (grundnivå och 
avancerad nivå) (dnr SU FV-1114-21). 
Föredragande: Felicia Markus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
avveckla huvudområdet Ämnesdidaktik enligt 
bilaga 6. 
 

  
9. Förslag till Anvisningar och regler för 

ansökan om antagning av docent vid 
Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-0827-
21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Anvisningar och regler för ansökan om 
antagning av docent vid Humanistiska 
fakulteten enligt bilaga 7. 
 
Det antecknas till beslutet att Riktlinjer och 
handläggningsordning för att antas som docent 
vid Humanistiska fakulteten (HFN 2013-02-12) 
upphävs from 2021-03-16. 

  
10. Förslag till Handläggningsordning för att 

antas till docent vid Humanistiska fakulteten 
(dnr SU FV-0828-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Handläggningsordning för att antas till 
docent vid Humanistiska fakulteten enligt bilaga 
8. 

  
11. Förslag till Sakkunnigas uppdrag vid 

docentansökan (dnr SU FV-0829-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Sakkunnigas uppdrag vid 
docentansökan enligt bilaga 9. 

  
12. Humanistiska fakultetens forskarskola: 

Förslag till fördelning av kvarvarande medel 
för 2021 (dnr SU FV-1132-21). 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördela kvarvarande medel enligt bilaga 10. 
 

  
13. Utseende av promotorer 2021. 

Föredragande: Felicia Markus. 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse 
dekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, till 
promotor vid doktorspromotion den 22 oktober 
samt att utse vicedekanus, professor Barbro 
Blehr, till promotor för magisterpromotion den 4 
juni och att utse vicedekanus, professor Stefan 
Helgesson, till promotor för magisterpromotion 
den 26 november. 
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14. Anhållan från Institutionen för svenska och 
flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet, 
om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i översättningsvetenskap 
med inriktning mot översättning (dnr SU FV- 
0765-21). 
Föredragande Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i översättning 
med inriktning mot översättningsvetenskap kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Jan Pedersen 
anmälde jäv och inte närvarade vid eller deltog i 
beslutet. 

  
15. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 

att få utlysa en anställning som 
universitetslektor i neurovetenskap med 
inriktning på hjärnavbildningsanalys och 
matematisk modellering (dnr SU FV- 0805-
21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
neurovetenskap med inriktning på 
hjärnavbildningsanalys och matematisk 
modellering kan ledigkungöras.  
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Tove Gerholm 
anmälde jäv och inte närvarade vid eller deltog i 
beslutet. 

  
16. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 

att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i allmän språkvetenskap 
med inriktning mot språkdokumentation (dnr 
SU FV- 0914-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i allmän 
språkvetenskap med inriktning mot 
språkdokumentation kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Tove Gerholm 
anmälde jäv och inte närvarade vid eller deltog i 
beslutet. 

  
17. Anhållan från Filosofiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som biträdande 
lektor i teoretisk filosofi med inriktning mot 
vetenskapsteori (dnr SU FV-0852-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som biträdande lektor i teoretisk 
filosofi med inriktning mot vetenskapsteori kan 
ledigkungöras.  

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning.  
 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Henrik 
Lagerlund inte närvarade vid beslutet. 
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Diskussionsärende 
 

 

18. Förslag på struktur för utbildning på 
avancerad nivå. 
Föredragande: Sandra Persson och  
Barbro Blehr 

Diskussionsärende. 

  
19. Övriga frågor. Inga övriga frågor 

  
20. Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 
 
 

 

Justeras:  

 
 

 
 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Thomas Göteslius 
 
 
 
 
 
 
 


