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SLUTGILTIGT 
 
 

Protokoll nr 5, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-08-31 
 

 

 
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 (närvarade digitalt via mötesverktyget Zoom) 
(x) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Professor Elie Wardini (närvarade digitalt via mötesverktyget Zoom) 
(  ) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman (närvarade digitalt via mötesverktyget Zoom) 
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(  ) Marisa Payva (studeranderepresentant) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) (närvarade digitalt via mötesverktyget Zoom) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez 
(x) Universitetslektor Anders Philipsson 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

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

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

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) (närvarade digitalt via mötesverktyget Zoom) 
(  ) Gabriella Höstfält (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande  

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

Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, pp 7 a, 19, fakultetskanslichef Felicia Markus, p 
7 b, utbildningsledare Johanna Lindholm pp 8–9, handläggare Sandra Persson p 10, 
personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp 11–14, personalhandläggare Charlotte Fowler pp 15–
16, handläggare Yliali Asp pp 17–18. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Jan Pedersen utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-06-08. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-06-02 –
2021-08-18. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-06-09. 

Ingen åtgärd. 

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

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 
Information från prodekanus. 

 

 

 
 

Information från vicedekanus Barbro Blehr. 
 
Information från vicedekanus Stefan Helgesson. 

 

 

 
Ingen information. 
 
 
Granskningsrapporten från UKÄ är försenad 
och kommer tidigast i slutet av september 
 
Den 26/11 håller SU en kvalitetskonferens där 
det finns möjlighet att diskutera och utvärdera 
kvalitetssäkringssystemet så långt. Fokus ligger 
på vad som händer efter granskning. 
 
Buga har påbörjat sitt arbete för hösten. 
 
Bula har också påbörjat sitt arbete för hösten. 
Pågående just nu är en översyn av UVK-
kurserna, samt en genomgång av konkreta 
förslag gällande ökad genomströmning av 
lärarstudenter. 

  
b) Information från fakultetskansliet. Den 1 september tillträder SU:s nya 

universitetsdirektör Åsa Borin samt SU:s nya 
ekonomichef Agneta Pantzare. 
 

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stockholms universitet 
Humanistiska fakultetsnämnden  Protokoll 5/2021 

3 
 

Beslutspunkter  

8. Anhållan från Filosofiska institutionen om 
inrättande av forskarutbildningsämnen (dnr 
SU FV-2880-21 och SU FV-3088-21). 
Föredragande: Johanna Lindholm 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar:  
 

att föreslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att inrätta 
forskarutbildningsämnena Praktisk filosofi samt 
Teoretisk filosofi i enlighet med bilaga 18;  

 
att delegera till dekanus att fastställa allmänna 
studieplaner för forskarutbildningsämnena 
Praktisk filosofi samt Teoretisk filosofi under 
förutsättning att Områdesnämnden för 
humanvetenskap beslutar att inrätta dessa 
forskarutbildningsämnen.  

 
Punkten justeras omedelbart. 

  
9. Anhållan från Filosofiska institutionen om 

avveckling av forskarutbildningsämne (dnr 
SU FV-2879-21). 
Föredragande: Johanna Lindholm 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar:  
 
att föreslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att avveckla 
forskarutbildningsämnet Filosofi, med 
inriktningarna praktisk respektive teoretisk 
filosofi i enlighet med bilaga 19; 
 
att delegera till dekanus att upphäva fastställd 
giltig version av allmän studieplan för 
forskarutbildningsämnet Filosofi, vilket 
inkluderar att fastställa avvecklingsperiod, under 
förutsättning att Områdesnämnden för 
humanvetenskap beslutar att avveckla 
forskarutbildningsämnet Filosofi. 

 
Punkten justeras omedelbart. 

  
10. Utvärdering av centrumbildningen Centrum 

för evolutionär kulturforskning (CEK) (dnr 
SU FV-1.1.5-4450-20). 
Föredragande: Sandra Persson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå för Områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå rektor att 
verksamheten vid Centrum för evolutionär 
kulturforskning (CEK) ska fortsätta (bilaga 20). 
 
Det antecknas till protokollet att Humanistiska 
fakultetsnämnden i detta beslut inte tar ställning 
gällande ekonomiska beslut för CEK. 

  
11. Anhållan från Centrum för 

tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för 
svenska och flerspråkighet om att få 
ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i tvåspråkighet med 
inriktning mot psykolingvistik (dnr SU FV-
2994-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
tvåspråkighet med inriktning mot 
psykolingvistik kan ledigkungöras. 
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
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12. Anhållan från Centrum för 
tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för 
svenska och flerspråkighet om att få 
ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i tvåspråkighet med 
inriktning mot sociolingvistik (dnr SU FV-
2995-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

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

  
13. Anhållan från Institutionen för mediestudier 

om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap (dnr SU FV-2996-
21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson  

Humanistiska fakulteten beslutar att en 
anställning som universitetslektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap kan ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Det antecknas till protokollet att Anja Hirdman 
anmälde jäv och inte deltog i beslutet. 

  
14. Anhållan från Institutionen för mediestudier 

om att få ledigkungöra en anställning som 
adjunkt i journalistik (dnr SU FV-2997-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att föreslå Rektor att en anställning som adjunkt 
i journalistik kan ledigkungöras. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Anja Hirdman 
anmälde jäv och inte deltog i beslutet. 

  
15. Anhållan från Institutionen för kultur och 

estetik om att få ledigkungöra en anställning 
som universitetslektor i konstvetenskap (dnr 
SU FV-2998-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
konstvetenskap kan ledigkungöras.  

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Hans Hayden 
anmälde jäv och inte deltog i beslutet. 

  
16. Anhållan från Institutionen för kultur och 

estetik om att få ledigkungöra en anställning 
som universitetslektor i konstvetenskap med 
inriktning mot äldre perioder (dnr SU FV-
2999-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
konstvetenskap med inriktning mot äldre 
perioder kan ledigkungöras.  
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Det antecknas till protokollet att Hans Hayden 
anmälde jäv och inte deltog i beslutet. 
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17. Fastställande av periodindelning för läsåret 
2022/2023 (dnr SU FV- 1964-21). 
Föredragande: Yliali Asp 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa periodindelning för läsåret 2022/2023 i 
enlighet med rektors rekommendationer (RF 
2021-06-03): 
 
Höstterminen (2022-08-29 – 2023-01-15):  
Terminsdel A: Måndag 29/8  
Terminsdel B: Torsdag 29/9  
Terminsdel C: Måndag 31/10  
Terminsdel D: Torsdag 1/12  
 
Vårterminen (2023-01-16 – 2023-06-04):  
Terminsdel A: Måndag 16/1  
Terminsdel B: Torsdag 16/2  
Terminsdel C: Tisdag 21/3  
Terminsdel D: Tisdag 2/5. 

  
18. Sammanträdestider för Humanistiska 

fakultetsnämnden VT22. 
Föredragande: Yliali Asp 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för VT22: 
8 februari, 22 mars, 10 maj, 14 juni, kl 13- ca 
15. 

  
Diskussionsärende 

 
 

19. Utvärdering av styrgrupp för svenska som 
andraspråk (dnr SU FV-3761-16). 
Föredragande: Dekanus 

Diskussionsärende. 

  
20. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  
21. Sammanträdet avslutas.  

 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

  
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Jan Pedersen 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


