
 

 

 
 
 
 

  
 

 
Protokoll nr 2, 2020 
2020-03-25 
 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Ordinarie ledamöter 
(1) Professor Astri Muren, dekan  
(2) Professor Mikael Holmqvist, prodekan  
(1) Professor Yvonne Svanström, vicedekan 
(2) Professor Annika Ullman, vicedekan  
(1) Professor Mats Börjesson 
(2) Professor Uno Fors 
(2) Professor Håkan Fischer 
(2) Professor Staffan Furusten 
(2) Professor Gebrenegus Ghilagaber 
(1) Professor Mark Graham 
(a) Docent Lena Hübner 
(2) Universitetslektor Ulf Jansson 
(2) Professor Magnus Nermo 
(2) Professor Tove Pettersson 
(2) Professor Maritta Soininen 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
(2) Ebba Christina Blåvarg (doktorand),         
(2) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand) 
(2) Viktor Elm (doktorand) 
(2) Frida Johansson (student) 
(-) vakant 
(-) vakant 
 

Gruppsuppleanter 
(2) Universitetslektor Diana Berthén  
(-) Professor Marie Evertsson 
(2) Docent Maria Frostling-Henningsson (tjg suppleant) 
(-) Professor Mikael Rostila  
(-) Professor Jakob Svensson  
(-) Professor Hugo Westerlund 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
(-) Sara Emnegard 
(-) Ali Mohamed (doktorand) 
(-) vakant 
(-) vakant 
(-) vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(2) Magnus Gustafsson (Saco/Sulf) 
(-) Sandra Daum (ST) 
 
(1) närvarande 
(2) närvarande via e-länk 
(a) anmält förhinder 
(e) ej anmält förhinder (gäller endast ordinarie 
lärarrepresentanter) 
(-) ej närvarande, behöver ej anmäla förhinder 

 
Övriga närvarande: handläggare Eva Persson, handläggare Johan Magnéli och utbildningsledare Anna 
Nyberg. Via länk: fakultetskanslichef Karin Hansson, handläggare Joanna Widstrand och handläggare  
Anders Nilsson.   
 
Föredragande: Joanna Widstrand p 5, 7, Eva Persson p 6, 9, Johan Magnéli p 8, Yvonne Svanström  
p 10, 11, Anna Nyberg p 12.  
 
Protokollförare: Eva Persson 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Utseende av justeringsperson. Professor Mikael Holmqvist utses. 

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 



3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll fr.o.m. 

punkt 44-92. 
b) Disputerade 
c) Docenter 
d) anställda 

Läggs till handlingarna med notering att 
delegationsprotokollets punkt 59 rättas.  

4. Informationspunkter:  

      Information från dekanus  • Med anledning av Coronaviurset har 
Stockholms universitet digital verksamhet 
from 2020-03-18. 

• OM-grupp har bildats, som består av de 
fyra fakulteternas dekaner och kanslichefer. 

• Paus i kvalitetssäkringssystemet. 
• Riktlinjer för hel /delvis virtuell disputation. 
• Riktlinjer för VFU. 
• Terminstiden kan ej förlängas. Eventuell 

dispens för examination utanför terminstid.  
• Troligen få internationella studenter. 
• Eventuell 3-4 % ökning av takbelopp. 

Beslutspunkter  

5. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i kriminologi vid 
Kriminologiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.2-1041-20) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa anställningsprofil enligt institutionens 
förslag. Punkten förklaras omedelbart justerad. 

6. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i barn- och 
ungdomsvetenskap vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.2-1192-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa anställningsprofil enligt institutionens 
förslag med ändringarna att ”inom tvärvetenskapligt 
ämne eller disciplin” stryks samt att ordet 
”nationell” byts till ”svenskspråkig” under rubrik 
Behörighetskrav. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

7. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i barn- och 
ungdomsvetenskap med inriktning 
barn och unga i skola eller fritidshem 
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.2-
1189-20) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa anställningsprofil enligt institutionens 
förslag med ändringarna att ”inom tvärvetenskapligt 
ämne eller disciplin” stryks samt att ordet 
”nationell” byts till ”svenskspråkig” under rubrik 
Behörighetskrav. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

8. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i förskoledidaktik 
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.2-
1191-20) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa anställningsprofil enligt institutionens 
förslag med ändringarna att ”inom tvärvetenskapligt 
ämne eller disciplin” stryks samt att ordet 
”nationell” byts till ”svenskspråkig” under rubrik 
Behörighetskrav. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 



9. Förslag till anställningsprofil för 
universitetslektor i sociologi vid 
Sociologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.2-1313-20) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa anställningsprofil enligt institutionens 
förslag med tillägget ”fackgranskade” i meningen 
om vetenskaplig skicklighet under rubrik 
Bedömningsgrunder. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 
 

Diskussionspunkter  

10. Anhållan om att ta bort den 
vetenskapliga inriktningen från 
anställning som universitetslektor. 

Information och diskussion.   

11. Ändra rutin hos Lärarförslags-
nämnden: stryka tre frågor om 
jämställdhet och istället föra 
kontinuerlig statistik över de sökande 
ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Information och diskussion.   

12. Återrapportering från Saga av 
Fakultetsnämndens uppdrag om 
Disciplinärenden 

Information och diskussion. Bilaga 12.      

13. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

14. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

  

Vid protokollet:  

 

 

 

 

Eva Persson  

  

Justeras: Justeras: 

 

 

 

 

Astri Muren  Mikael Holmqvist 

 


