
 

 

 
 
 
 

  
 

 
Protokoll nr 4, 2020 
2020-06-03 Rev 
SLUTLIG VERSION 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Ordinarie ledamöter 
(2) Professor Astri Muren, dekan  
(2) Professor Mikael Holmqvist, prodekan  
(2) Professor Yvonne Svanström, vicedekan 
(2) Professor Annika Ullman, vicedekan  
(2) Professor Mats Börjesson 
(2) Professor Uno Fors 
(2) Professor Håkan Fischer 
(2) Professor Staffan Furusten 
(2) Professor Gebrenegus Ghilagaber 
(2) Professor Mark Graham 
(2) Docent Lena Hübner 
(2) Universitetslektor Ulf Jansson 
(2) Professor Magnus Nermo 
(2) Professor Tove Pettersson 
(2) Professor Maritta Soininen 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
(-) 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 
(-) Docent Maria Frostling-Henningsson   
(2) Professor Mikael Rostila  
(-) Professor Jakob Svensson  
(-) Professor Hugo Westerlund 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
(-) Sara Emnegard 
(2) Ali Mohamed (doktorand) 
(-) vakant 
(-) vakant 
(-) vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(-) Magnus Gustafsson (Saco/Sulf) 
(2) 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: Fakultetskanslichef Karin Hansson, handläggare Eva Persson, handläggare  
Joanna Widstrand, handläggare Johan Magnéli, handläggare Nathaniel Morris, handläggare Sandra  
Persson, handläggare Tina Sjöberg, handläggare Anders Nilsson, utbildningsledare Anna Nyberg och 
utbildningsledare Johanna Gullberg. 
 
Föredragande: Astri Muren p 5, 6, Eva Persson p 7-9, Sandra Persson p 10, 11, 14, Nathaniel Morris  
p 12, Karin Hansson p 13, Tina Sjöberg p 15.   
 
Protokollförare: Eva Persson 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Utseende av justeringsperson. Professor Mats Börjesson utses. 

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 



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

punkt 116-142. 
b) Disputerade 
c) Docenter 
d) Anställda 

 

Läggs till handlingarna. 

4. Informationspunkter:  

      Information från dekanus  Fakultetsnämnden troligen via Zoom och fysiskt 
under hösten. 

Med anledning av FHMs ändrade rekommendation 
från 15 juni kommer under sommaren dispens att 
kunna medges för fler utbildningsaktiviteter, men 
givet övriga begränsningar inklusive regeln om max 
50 personer. 

Dekanbeslut att avsteg från kursplan får göras i 
särskilda fall i syfte att minska smittspridning av 
Covid-19 tom ht20. 

Information från fakultetskanslichef Välkommen utbildningsledare Johanna Gullberg. 

Delegationsprotokollets punkt 139: förslag att 
inrätta Stockholm Center för Globala Asienstudier 
vid Statsvetenskapliga institutionen. Se bilaga 4. 

Beslutspunkter   

5. Fördelning av nytillkomna medel för 
sommarkurser för 2020 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
enligt bilaga 5. 

6. För Fördelning för 2020 av i budget 
innehållet takbelopp vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
enligt bilaga 6. 

7. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i folkhälsovetenskap  
med inriktning ojämlikhet i hälsa  
vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.2- 2000-20). 

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

 

8. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i 
folkhälsovetenskap, med inriktning 
samhällsvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.2- 2001-20). 

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



9. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i folkhälsovetenskap 
med samhällsvetenskaplig inriktning 
vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.2- 2002-20). 

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

10. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar 
examensinriktning i artificiell 
intelligens på avancerad nivå samt 
inrättar och fastställer utbildningsplan 
för Magisterprogram i artificiell 
intelligens, 60, hp på avancerad nivå. 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta exameninriktning i artificiell intelligens 
på avancerad nivå samt inrättar och fastställer 
utbildningsplan för Magisterprogram i artificiell 
intelligens, 60, hp på avancerad nivå, enligt bilaga 
10. 

11. Utvärdering av centrumbildningen 
Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning (SoRAD) 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden föreslår 
Områdesnämnden för humanvetenskap att föreslå 
rektor att verksamheten vid SoRAD ska fortsätta, 
enligt bilaga 11. Punkten förklaras omedelbart 
justerad.   

12. Företagsekonomiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
och fastställer utbildningsplan för 
Kandidatprogram i företagsekonomi, 
etik och hållbarhet, 180 hp. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta och fastställa utbildningsplan för 
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och 
hållbarhet, 180 hp, enligt bilaga 12. 

13. Tillfällig delegation till prefekt 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att prefekter ges tillfällig delegation att under 
perioden 2020-06-03-2020-08-30, kunna medge 
dispens för undervisning utanför terminstid, enligt 
bilaga 13. 

14. Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen föreslår att 
Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden fastställer reviderad 
huvudområdesbeskrivning för 
förskoledidaktik på avancerad nivå. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa reviderad huvudområdesbeskrivning 
för förskoledidaktik på avancerad nivå, enligt bilaga 
14. 

Diskussionspunkt  

15. Revidering av fakultetens regler för 
disputation. 

Information och diskussion. Bilaga 15.      

16. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

17. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 



Vid protokollet:  

Eva Persson  

  

Justeras: Justeras: 

Astri Muren Mats Börjesson 

  

 


