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SLUTGILTIGT Protokoll nr 6, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-11-09 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre  
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr (pp 1–9, 11–15) 
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(  ) Universitetslektor Tove Gerholm  
(  ) 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) (närvarade digitalt via Zoom)  
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) (närvarade digitalt via Zoom) (pp 1–9, 11–15) 
(  ) Vakant studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez (tjg suppleant) (närvarade digitalt via Zoom). 
(  ) Universitetslektor Anders Philipsson 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs (tjg suppleant) (pp 1–12, 14–15) 

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

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Edvin Vetterfalk Strömblad 
(  ) Vakant studerandeplats 

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

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Professor Mattias Heldner (pp 7a-b), Föreståndare Christine Ericsdotter Nordgren (pp 7a-b). Docent 
Linus Salö, p 7b. Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, 
personalhandläggare Charlotte Fowler, controller Emma Geira, personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson (digitalt) (pp 1–11). 

Föredragande: Docent Linus Salö p 7a, Professor Mattias Heldner och Språkstudions föreståndare 
Christine Ericsdotter Nordgren (p 7b), dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7c, fakultetskanslichef Felicia 
Markus, p 7d, Controller Emma Geira p 7f, handläggare Sandra Persson pp 8–9, forskningssekreterare 
Lars Nordgren, p 10, personalhandläggare Charlotte Fowler pp 11–12, personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson, p 13. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Elie Wardini utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-08-31. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-08-25 –
2021-10-27. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-09-15. 

Ingen åtgärd. 

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

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Aktuellt inom Humtank. 
Föredragande; Linus Salö, Centrum för 
tvåspråkighetsforskning 

Information. 

  
b) Information-diskussion: Förslag till byte 

av organisatorisk hemvist för 
Språkstudion. 
Föredragande: Christine Ericsdotter 
Nordgren, Språkstudion, och Mattias 
Heldner, Institutionen för lingvistik 

Information och diskussion. 

  

c) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Årets projektbidrag från RJ och VR har nu 
tillkännagivits och det är god utdelning för H-
området.  Uppemot 100 miljoner från VR har 
gått till didaktik och HS-bidrag. RJ har framför 
allt gett många bidrag till humfak. 
 
En digital utbildning för 
studeranderepresentanter finns nu på SU:s 
webb. Utbildningen består av ett tiotal korta 
filmer som även kommer att textas på engelska. 
 
Kvalitetsdialogerna för forskning har inletts. 
Rektor och prorektor deltar. Först ut: Filosofi 
och historia. 
 
Vid områdesövergripande rådets internat var 
bland annat budget, Civis, kommunikation, 
kvalitetssäkringssystem för forskning och 
lokalfrågor på dagordningen. 
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 Universitetsstyrelsen har beslutat om den nya 
ämnesdidaktiska institutionen. 
 
Från och med 2022 kommer kostnader för 
universitetsgemensamma lokaler att ingå i 
enhetshyran. Det innebär att 
universitetsgemensamma kostnader minskar 
med samma belopp (nollsummespel). Dock får 
man räkna med en allmän kostnadsökning med 
tanke på tillkommande ytor i Albano. 
 
Accelerator har öppnat en ny utställning. 
 
Tre seminarier om forskningsansökningar 
genomförs under hösten på H-området 
(samarbete mellan Avdelningen för 
forskningsstöd och vicerektorerna). 

  
Information från prodekanus. 

 

Buf har genomfört uppföljningssamtal med nio 
forskarutbildningar som utvärderats av UKÄ. 
 
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. 

  
Information från vicedekanus Stefan Helgesson. Vid områdesnämndens kommande möte 

kommer de befintliga programråden för 
lärarutbildningarna att läggas ned och samtidigt 
inrättas sex nya råd. En ny 
lärarutbildningsberedning inrättas också. 

  
Information från vicedekanus Barbro Blehr. Buga har läst granskningsrapporter för de 

huvudområden som granskas 2021 och förberett 
förslag till ON:s beslut om åtgärder och 
rekommendationer.  
 
Ett uppstartsmöte har hållits för de 
huvudområden som kommer att granskas under 
nästa period (start 2022). 
 
Hugo har behandlat de åtgärdsredovisningar 
som inkommit från huvudområden som 
granskades i förra omgången (2020).  

  
d) Information från fakultetskansliet. Kansliets personal är nu regelbundet på campus 

minst två dagar per vecka. 
  
e) Information från studenterna. Ingen information. 

  
f) Ekonomiinformation. 

Föredragande: Emma Geira 
Information kring budgetarbetet för 2022. 
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Beslutspunkter 

 

8. Utvärdering av centrumbildningen Centrum 
för maritima studier (Cemas) (dnr SU FV-
4189-20). 
Föredragande: Sandra Persson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
delegera till dekanus att besluta om att föreslå 
Områdesnämnden för humanvetenskap att 
föreslå rektor att Centrum för maritima studiers 
verksamhet ska fortsätta (bilaga 21). 

  
9. Institutionen för kultur och estetik föreslår att 

fakultetsnämnden inrättar och fastställer 
utbildningsplanen för Kandidatprogram i 
konstvetenskap, (HKONK), 180 hp. 
Föredragande: Sandra Persson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta och fastställa Kandidatprogram i 
konstvetenskap, (HKONK), 180 hp, i enlighet 
med bilaga 22. 

  
10. Tilldelning av medel ur forskarskolans resurs 

för kvalitetssäkrande verksamhet (dnr SU FV-
2576-21). 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördela medel i enlighet med bilaga 23. 
 
Det antecknas till protokollet att Nicole Vickers 
och Barbro Blehr anmälde jäv och inte 
närvarade vid eller deltog i beslutet. 

  
11. Anhållan från Institutionen för språkdidaktik 

om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i svenska som andraspråk 
med didaktisk inriktning (dnr SU FV-3722-
21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i svenska som 
andraspråk med didaktisk inriktning kan 
ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
12. Anhållan från Institutionen för språkdidaktik 

om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i språkdidaktik med 
inriktning mot svenska (dnr SU FV-3723-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
språkdidaktik med inriktning mot svenska kan 
ledigkungöras.  

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
13. Anhållan från Institutionen för svenska och 

flerspråkighet om att få ledigkungöra fyra 
anställningar som adjunkt i svenska som 
andraspråk för internationella studenter och 
nyanlända akademiker (dnr SU FV-3660-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att föreslå rektor att anställningarna kan 
ledigkungöras. 
 
Det antecknas till beslutet att Karolina Wirdenäs 
anmälde jäv och inte närvarade vid eller deltog i 
beslutet. 

  
14. Övriga frågor. Diskussion kring problemen med utskrifter via 

printomat. 
 
Diskussion kring SU:s eventuella uppdrag 
gällande en förkortad KPU. 

  
15. Sammanträdet avslutas.  
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Vid protokollet:  

 
 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Elie Wardini 
 
 
 
 

 

 


