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SLUTGILTIGT 
 
 
 

Protokoll nr 4, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-06-08 
 

 

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

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

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

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(x) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (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, controller Emma 
Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm, 
forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson. 

Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, pp 7 a, 9, controller Emma Geira, p 7d, 
forskningssekreterare Lars Nordgren p 8, handläggare Sandra Persson pp 10, 13, utbildningsledare 
Johanna Lindholm, p 11, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, p 12, vicedekanus Barbro 
Blehr, p 13. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Anja Hirdman utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-04-27. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-04-28 –
2021-05-26. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-04-28. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
a)  genomförda disputationer; 
 
b) nyantagna docenter;  
  
c) åtgärdsredovisningar; 
 
d) verksamhetsberättelse 2020 från Tolk- och 
översättarinstitutet. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefektråd, 3 juni: 
- Personalavdelningen informerade kring 

återgång till campus i höst samt om arbete 
på distans. 
- Maria Pilbark Brenner, Internrevisionen,  
talade om revisionsprocessen och 
granskningen av institutioner.   

 
Universitetsstyrelsen, 4 juni: 
- Astrid Söderbergh Widding kommer att 

föreslås för omförordnande som rektor i tre 
år till. 

- Beslut gällande internrevisionens 
granskning av Institutionen för Asien-, 
Mellanöstern- och Turkietstudier. 

- Presentation av professionsutbildningar vid 
SU. 

 
 Områdesövergripande rådet, 7 juni: 
- Ekonomi i balans, ett något förbättrat läge. 
- Modell för kostnadskompensation vid 

förändrad debitering av allmänna lokaler. 
- Kvalitetssäkring av forskningen går in i 

skarpt läge. 
- Handlingsplan för Horisont Europa. 
 
Dekancafé, 7 juni, hade fokus på Civis. 
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Information från prodekanus 

 

Information från vicedekanus Stefan Helgesson 

 

 
 

Planering pågår inför fakultetsnämndens 
internat 31/8-1/9, som vi hoppas kunna 
genomföra. Mer information och länk till 
anmälan kommer snart. 
 
Terminens sista möte med BUF hålls på torsdag. 
Tidplan kommer att sättas för mittuppföljning 
av UKÄ:s granskningar av nio institutioner. 
Mittuppföljningen sker i form av 
kvalitetsdialoger. 
 
De fyra arbetsgrupper som har tillsatts av rektor 
för att arbeta med lärarutbildningens 
organisation kommer att lämna sina förslag till 
rektor den 15 juni. Mer information kring detta 
kommer att gå ut centralt inom kort. 
 
Informationsmöte om ”work package 5” inom 
Civis och samarbete med afrikanska universitet.  

  
b) Information från fakultetskansliet. Ingen information. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 
  
d) Ekonomiinformation, tertial 1. 

Föredragande: Emma Geira 
Information om tertialbokslut 1 samt prognos 
för 2021. Ser något bättre ut än budgeterat. 

 
 

 

Beslutspunkter  

8. Fördelningsprincip för doktorandmedel (dnr 
SU FV-4724-20). 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa fördelningsprincip i enlighet med 
bilaga 14. 

  
9. Åtgärdsplan för Humanistiska 

fakultetsnämndens verksamhetsområde 2021–
2022 (dnr SU FV-2125-21). 
Föredragande: Dekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Åtgärdsplan för Humanistiska 
fakultetsnämndens verksamhetsområde 2021–
2022 i enlighet med bilaga 15. 

  
10. Regler för utbildning som leder till generell 

examen på avancerad nivå vid Humanistiska 
fakulteten (dnr SU FV-1972-21). 
Föredragande: Sandra Persson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Regler för utbildning som leder till 
generell examen på avancerad nivå i enlighet 
med bilaga 16. 
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11. Anhållan från Romanska och klassiska 
institutionen om att avveckla 
forskarutbildningsämnet Romanska språk (dnr 
SU FV-1985-21). 
Föredragande: Johanna Lindholm 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att: 
 
- föreslå Områdesnämnden för 

humanvetenskap att avveckla samtliga 
versioner av det äldre 
forskarutbildningsämnet romanska språk 
(inklusive de tidigare ämnena franska, 
italienska, portugisiska och spanska)  
(bilaga 17);  

- delegera till dekanus att upphäva tidigare 
fastställda giltiga versioner av allmänna 
studieplaner för forskarutbildningsämnet 
romanska språk (vilket inkluderar allmänna 
studieplaner romanska språk FRAITA 2012, 
ISPLA 2013 och romanska språk 2015; 
samt för de berörda tidigare ämnena 
franska, italienska, portugisiska och 
spanska), under förutsättning att 
Områdesnämnden för humanvetenskap 
beslutar att avveckla 
forskarutbildningsämnet romanska språk. 
 

Till beslutet antecknas att det av ONH 2018-06-
07 inrättade snarlika forskarutbildningsämnet 
Romanska språk med allmän inriktning och 
inriktning mot franska, italienska, portugisiska 
och spanska (dnr SU FV-4.1.1-1301-18) fortsatt 
gäller samt ersätter det äldre ämne som nu 
avvecklas. 

  
12. Anhållan från Engelska institutionen om att få 

ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning (dnr SU FV-
2126-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i engelska 
med språkvetenskaplig inriktning kan 
ledigkungöras. 
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
Diskussionsärende 

 
 

13. Utbildning för hållbar utveckling. 
Föredragande: Sandra Persson och Barbro 
Blehr 

Diskussionsärende. 

  
14. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  
15. Sammanträdet avslutas. Ordföranden tackar för den gångna terminen 

och önskar alla en trevlig sommar varefter 
sammanträdet avslutas. 
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Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 
 
 

 

Justeras:  

 
 

 
 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Anja Hirdman 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


