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SLUTGILTIGT Protokoll nr 1, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-02-08 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre  
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr (pp 7-17) 
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(  ) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm  
(x) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Professor Elie Wardini  
(  ) Professor Jenny Berglund 
(  ) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman  
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)  
(  ) Vakant studerandeplats 
(  ) Vakant studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez (tjg suppleant) 
(  ) Universitetslektor Anders Philipsson 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs  

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

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant studerandeplats  
(  ) Vakant studerandeplats 

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

(x) närvarande digitalt via mötestjänsten 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 (pp 1-10). 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, fakultetskanslichef Felicia Markus, pp 7 b, 8, 
controller Emma Geira p 7 d, prodekanus Hans Hayden p 7 e, handläggare Sandra Persson pp 9–10, 
handläggare Yliali Asp pp 11, 15, forskningssekreterare Lars Nordgren, p 12, personalhandläggare 
Kenneth Hjalmarsson, pp13-14. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Fanny Forsberg Lundell utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-12-14 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-12-02 –
2022-01-26 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-12-08 

Ingen åtgärd. 

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

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Prorektor Clas Hättestrand föreslås att 
omförordnas för ännu en period. 
 
Projektet Ekonomi i balans har preciserats med 
ytterligare instruktioner om att upprätta 
skriftliga åtgärdsplaner, sprida goda exempel 
mm. 
 
Arbetet med strategier för SU är nu inlett på 
ledningsnivå. Därefter följer strategiarbete på 
områdesnivå och fakultetsnivå.  
 
Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier 
är först ut för fokusutvärdering forskning. 
Utvärderare är tillfrågade och har samtyckt. 
 
En arbetsgrupp på områdesnivå är bildad för att 
arbeta vidare med förslagen till profilområden. I 
arbetsgruppen sitter pro- och vicedekaner för 
området. 
 
Den nybildade (och stora) Institutionen för 
ämnesdidaktik har nu kommit igång med sitt 
arbete. Institutionen har prefektstyre under 6 
månader. 
 
En ny ”pandemigrupp” har regelbundet träffats 
sedan januari. Beslut från rektor om succesiv 
återgång till campus väntas komma snart. 
 
Mentorsprogrammet på områdesnivå har fallit 
väl ut och kommer att erbjudas varje år istället 
för vartannat. 
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 En arbetsgrupp kommer att utreda allhusets 
framtida funktion och vilken verksamhet som 
ska bedrivas där. Hans Hayden ingår i gruppen. 
 
Vid områdesövergripande rådets möte: 

- Budgetäskande till regeringen. 
- Positiva signaler för Ekonomi i balans.  
- Resultat från alumnundersökningen. 
- Studierektorsutredningen - inventering 

av arbetsbeskrivningar. 
- Remissvar angående avskiljande av 

studenter. 
 
Vid områdesnämndens sammanträde: 

- Revidering av riktlinjer för 
områdesnämndens strategiska 
satsningar inom forskning, 
forskarutbildning och samverkan. 

 
Planering pågår för internat för Humanistiska 
fakultetsnämnden i höst. Mer information 
kommer. 
 

  
Information från prodekanus. 

 
 
Information från vicedekan Stefan Helgesson. 

Den årliga kvalitetsdialogen med rektor 
genomfördes i förra veckan med konstruktiva 
diskussioner.  
 
Den nya Lärarutbildningsberedningen (LUB) 
har haft sitt första möte. Några av de uppdrag 
man arbetar med är en översyn av UVK-kurser 
(sk storkurser) samt stödåtgärder till 
lärarstudenter för att förbättra 
genomströmningen. 

  
b) Information från fakultetskansliet. Rekryteringen av en gruppledare för 

handläggarna som arbetar med lärarutbildning 
vid områdeskansliet (inom sektionen för 
fakultetsövergripande samordning och stöd) är 
nu i slutfasen. 
 
Ann-Sofie Andersson, controller för 
humanvetenskapliga området har tillträtt. 
 
Kansliets personal kommer nu succesivt att 
återgå till arbete på campus.  

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

  
d) Ekonomiinformation. 

Föredragande: Emma Geira 
Information om utfall för 2021. Resultatet för 
Humanistiska fakulteten är bättre än budgeterat. 
 

  
e) UKÄ:s lärosätesgranskning av SU. 

Föredragande: Hans Hayden 
Information om UKÄ:s utvärdering av SU:s 
kvalitetssäkringssystem som fick godkänt med 
vissa förbehåll. 
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Beslutspunkter 

 

8. Utseende av promotorer 2022. 
Föredragande: Felicia Markus 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse 
dekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre till 
promotor vid doktorspromotion den 30 
september samt att utse vicedekanus, professor 
Barbro Blehr till promotor vid 
magisterpromotion den 20 maj och vicedekanus, 
professor Stefan Helgesson till promotor vid 
magisterpromotion den 25 november. 
 

  
9. Utvärdering av Stockholms centrum för krigs- 

och fredsetik (SCEWP) (dnr SU FV-2397-
21).  
Föredragande: Sandra Persson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att föreslå rektor att Stockholms centrum för 
krigs- och fredsetik (SCEWP) verksamhet ska 
fortsätta. (Bilaga 1). 
 
Det antecknas till protokollet att Humanistiska 
fakultetsnämnden uppskattar det utmärkta 
arbetet som bedrivs vid centret. 
 

  
10. Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar Masterprogram i 
religionshistoria, 120 hp, på avancerad nivå 
och fastställer utbildningsplanen H1RHO. 
Föredragande: Sandra Persson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Masterprogram i religionshistoria, 120 
hp, på avancerad nivå och fastställa 
utbildningsplanen H1RHO. (Bilaga 2). 

  
11. Fastställande av Regler och 

handläggningsordning för tilldelning av 
donationsstipendier vid Humanistiska 
fakulteten (dnr SU FV-0121-22). 
Föredragande: Yliali Asp 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Regler och handläggningsordning för 
tilldelning av donationsstipendier vid 
Humanistiska fakulteten i enlighet med bilaga 3. 

  
12. Humanistiska fakultetens forskarskola: 

Förslag till fördelning av 2022 års 
doktorandmedel (dnr SU FV-0536-22). 
Föredragande: Lars Nordgren 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördela doktorandmedel i enlighet med bilaga 4. 
 

  
13. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik 

om att få ledigkungöra två anställningar som 
universitetslektor i matematikdidaktik (dnr 
SU FV-0225-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två 
anställningar som universitetslektor i 
matematikdidaktik kan ledigkungöras. 
 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart.  
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14. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 
att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i datorlingvistik (dnr SU 
FV-0226-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

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

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 

  
15. Sammanträdestider för HT22. 

Föredragande: Yliali Asp 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för HT22: 
tisdagarna 6 september, 11 oktober, 8 november, 
samt 13 december, kl 13- ca 15. 
 

  
16. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  
17. Sammanträdet avslutas.  

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre Fanny Forsberg Lundell 
 
 
 
 

 

  
 
 
 


