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 SLUTGILTIGT 

 Protokoll nr 4, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-06-14 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(  ) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(  ) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell  
(  ) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm  
(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 
(  ) Professor Elie Wardini  
(  ) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman  
(  ) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)  
(x) Alvi Suipov (studeranderepresentant) 
(x) Magnus Ahltorp (studeranderepresentant) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez (tjg suppleant) (pp 1–11) 
(x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg suppleant) 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs (tjg suppleant) 

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

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

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

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, utbildningsledare 
Anna Carlstedt, controller Emma Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, 
utbildningsledare Johanna Lindholm, utbildningsledare Ulrika Nilsson och handläggare Sandra 
Persson. 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, pp 7 a, 14, fakultetskanslichef Felicia Markus, p 
7 b, controller Emma Geira, p 7 d, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp 8–11, handläggare 
Sandra Persson, p 12, utbildningsledare Johanna Lindholm, p 13. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Thomas Götselius utses. 

2.  Fastställande av dagordning. En övrig fråga anmäls. 
Därefter fastställs dagordningen. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2022-05-10 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-05-04 –
2022-06-01. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av områdesnämndens protokoll 
2022-05-04. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
a) genomförda disputationer; 
 
b) nyantagna docenter; 
 
c) nyanställda lärare;  
 
d) åtgärdsredovisning för huvudområde 
musikvetenskap;  
 
e) årsrapport från Centrum för evolutionär 
kulturforskning 2021. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Anna Jutterdal blir ny personalchef och tillträder 
under hösten. 
 
Fastighetsavdelningen får en interrimschef till 
och med årsslutet. 
 
En extern miljörevision kommer att genomföras 
vid Juridiska- och Engelska institutionen under 
augusti. 
 
Rektors genomförda forskningsdialoger har 
varit mycket givande. 
 
Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier 
har genomgått en fokusutvärdering. Rapport 
kommer. 
 
Utbildningsdepartementet har flaggat för att 
indragning av myndighetskapital kan bli 
aktuellt.  
 
SU har tecknat centrala samarbetsavtal med The 
Hebrew University of Jerusalem och Sorbonne 
Université. 
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 Anekdot och Bildningspodden har utökats med 
ett bokformat; Bildningsboxen. 
 
Hans Blix centrum vid Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella relationer 
har invigts.  
 
Ett utkast till strategidokument för SU kommer 
att diskuteras vid höstens ledningsinternat. 
 
En workshop om riskanalys kommer att 
genomföras i anslutning till Områdesnämndens 
sammanträde i september. 
 
2020 års promotionshögtid har genomförts i 
stadshuset. 2021 och 2022 års högtider kommer 
att genomföras i slutet av september. 

  
Information från prodekanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgrupperna som utsetts för att ta fram 
åtgärder i samband med UKÄ:s utvärdering av 
SU:s kvalitetssäkringssystem har nu påbörjat sitt 
arbete. I arbetsgruppen som ansvarar för 
kursvärderingar på forskarnivå ser man nu över 
möjliga alternativ för hur kursvärderingar kan 
genomföras. 
 
Under sommaren kommer Områdesnämndens 
beredning för utbildning på forskanivå (BUF) 
inleda läsningen av självvärderingar för åtta 
utbildningar som ska granskas på forskanivå.  

  
b) Information från fakultetskansliet. Rektor har beslutat att en utvärdering av CeUl:s 

verksamhet ska göras. Utredningen ska vara klar 
1 februari 2023. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

  
d) Ekonomiinformation 

Föredragande: Emma Geira 
Information om utfall tertial ett för Humfak. 

  
Beslutspunkter  

8. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik 
om att få ledigkungöra två anställningar som 
universitetslektor i ämnesdidaktik med 
inriktning på historia (dnr SU FV- 2158-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson  
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två 
anställningar som universitetslektor i 
ämnesdidaktik med inriktning på historia kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att 
anställningsprofiler fastställs i särskild ordning. 

  
9. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik 

om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i ämnesdidaktik med 
inriktning på samhällskunskap (dnr SU FV-
2159-22).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
ämnesdidaktik med inriktning på 
samhällskunskap kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
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10. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik 
om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i ämnesdidaktik med 
inriktning på de samhällsorienterande ämnena 
(dnr SU FV-2160-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
ämnesdidaktik med inriktning på de 
samhällsorienterade ämnena kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
11. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 

att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i lingvistik med inriktning 
mot barns språkutveckling (dnr SU FV-2212-
22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i lingvistik 
med inriktning mot barns språkutveckling kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
Diskussionsärenden  
  
12. Återrapportering från Arbetsgruppen för 

utbildnings- och kvalitetsfrågor gällande 
uppdraget att inventera hur utbildningarna vid 
fakulteten bidrar till att utbilda för hållbar 
utveckling. 
Föredragande: Sandra Persson 

Diskussionspunkt.  
Rapporten biläggs protokollet (bilaga 8). 

  
13. Utvärdering av Filosofiska institutionens 

dispens från de fastställda utlysningsdatumen 
samt kravet på att behörigheten ska vara 
uppfylld senast sista ansökningsdag. 
Föredragande: Johanna Lindholm 

Diskussionspunkt. 

  
Övriga frågor  
  

14. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik 
om att få anställa ytterligare en 
universitetslektor i svenska som andraspråk 
med didaktisk inriktning (heltid) vid 
Institutionen för ämnesdidaktik i samband 
med ledigkungjord anställning som 
universitetslektor (dnr SU FV-3722-21). 
Föredragande: Dekanus 

Information om att beslut i detta ärende, med 
hänsyn till tidsplanen för rekryteringsprocessen, 
kommer att tas av dekanus på delegation.  
 
Det antecknas till protokollet att anhållan och 
ekonomiskt underlag kommer att bifogas till 
delegationsbeslutet. 

  
15. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar 

trevlig sommar. 
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Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre Thomas Götselius 
  

 
 
 
 

 


