
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Protokoll nr 7, 2020 

2020-12-17 

 

 

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  
(2) Ebba Christina Blåvarg (doktorand)         
(2) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand) 
(2) Viktor Elm (doktorand) 
(2) Karin Asp (student) 
(2) Linnea Eriksson (student) 
(2) Emma Harborn (student) 
 

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 
(2) Ali Mohamed (doktorand) 
(-) Karol Khalaf (student) 
(-) Vivian Wiljanen (student) 
(-) 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: Fakultetskanslichef Karin Hansson, handläggare Anders Nilsson, utbildningsledare 
Anna Nyberg, handläggare Eva Persson, handläggare Johan Magnéli, controller Maria Gärdelöv,  
handläggare Nathaniel Morris, handläggare Sandra Persson och handläggare Tina Sjöberg.  
 
Föredragande: Maria Gärdelöv p 1, Eva Persson p 6-11, Sandra Persson p 12, 18, Johan Magnéli p 13,  
Anna Nyberg p 14, 17, Karin Hansson p 15, Astri Muren p 16 och Mikael Holmqvist p 19, 20.   
Protokollförare: Eva Persson 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning. Förslag att punkt 13 flyttas till första beslutspunkt, 

lägga till en punkt under övriga frågor samt 

konsekvensjustera övriga punkter. Dagordningen 

fastställs. 

2. Utseende av justeringsperson. Professor Yvonne Svanström utses. 



 

 

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

punkt 314-378. 
b) Disputerade 
c) Docenter 

d) Anställda 

 

Läggs till handlingarna. 

Informationspunkter 
 

4. Dekanus:  

 

 

Controller: 

Distans med maximala grupper om 8 st gäller tills 

rekommendationer ändras.  

Information om bidragsmedel inom utbildning som 

tillfaller fakulteten under 2020. 

Beslutspunkter   

5. Förslag till Budget för 

Samhällsvetenskaplig fakultet 

verksamhetsåret 2021 (SU FV-2.1.1-

4435-20). 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 

enligt bilaga 5. Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

 
 

6. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i pedagogik vid 

Institutionen för pedagogik och 

didaktik (SU FV-2.3.1.2-4311-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 

med tillägget att under arbetsuppgifter specificera 

andelen forskningstid alternativt med meningen 

”Anställningen inkluderar kompetens- och 

forskningstid enligt gällande villkorsavtal hänvisa till 

villkorsavtalet.”. Punkten förklaras omedelbart 

justerad.  

 

7. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap med inriktning 

digitala informationssystem vid 

Institutionen för data-och 

systemvetenskap (SU FV-2.3.1.2-

4501-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad.  

8. Förslag till anställningsprofil för en 

(ev. två) universitetslektor i data- och 

systemvetenskap med inriktning 

programmering och systemutveckling 

vid Institutionen för data-och 

systemvetenskap (SU FV-2.3.1.2-

4502-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 

med ändringen att ordet ”såväl” stryks pga. upprepning 

under ämnesbeskrivning. Punkten förklaras omedelbart 

justerad.  

9. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap med inriktning 

informationssäkerhet vid Institutionen 

för data-och systemvetenskap (SU FV-

2.3.1.2-4503-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 

med tillägg av ”data- och systemvetenskap” i meningen 

om doktorsexamen under behörighetskrav. Punkten 

förklaras omedelbart justerad. 



 

 

10. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap med inriktning 

forskningsmetodik och vetenskaplig 

kommunikation vid Institutionen för 

data-och systemvetenskap (SU FV-

2.3.1.2-4504-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 

med tillägg av meningen ”Anställningen inkluderar 

kompetens- och forskningstid enligt gällande 

villkorsavtal.” under arbetsuppgifter. Punkten förklaras 

omedelbart justerad. 

11. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap med inriktning 

interaktionsdesign och extended 

reality vid Institutionen för data-och 

systemvetenskap (SU FV-2.3.1.2-

4505-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 

med tillägg av meningen ”Anställningen inkluderar 

kompetens- och forskningstid enligt gällande 

villkorsavtal.” under arbetsuppgifter. Punkten förklaras 

omedelbart justerad. 

 

12. Nationalekonomiska institutionen 

föreslår att fakultetsnämnden inrättar 

Nationalekonomprogrammet och 

fastställer dess utbildningsplan 

SNEKP, 180 hp, på grundnivå. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

inrätta Nationalekonomprogrammet och fastställa dess 

utbildningsplan SNEKP, 180 hp, på grundnivå, enligt 

bilaga 12. 

13. Förslag på Anvisningar för sakkunniga 

vid ansökan om befordran till 

universitetslektor och professor (SU 

FV-1.1.2-4584-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

bordlägga ärendet. Bilaga 13. 

14. Anhållan om revidering av allmän 

studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Pedagogik (SU FV-306-

4.1.1-0633-20). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

godkänna det särskilda behörighetskravet samt att 

delegera till dekanus att besluta om övriga förändringar. 

Bilaga 14.   

15. Förslag om inrättande av Centrum för 

penningpolitik och finansiell stabilitet. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

föreslå till områdesnämnden för humanvetenskap att 

föreslå till rektor att inrätta Centrum för penningpolitik 

och finansiell stabilitet med tillägg av en skrivelse om 

att namnförslag ska innehålla ordet forskning samt 

eventuella organisatoriska förändringar ska skrivas 

fram. Bilaga 15. 

 

16. Förslag om tillfällig delegation till 

dekanus om fördelning av extra medel 

(SU FV-1.3.2-4625-20).  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

delegera till dekanus vid samhällsvetenskapliga 

fakulteten att vid ett tillfälle ges möjlighet att fördela 

extra medel, ca 1 miljon kr, till kår/studentföreningar i 

syfte att bidra till att täcka intäktsförluster under 

coronapandemin. Detta beslut får ej vidaredelegeras. 

Bilaga 16. 

Informationspunkter  

 

17. SAGA 2018-2020. Sammanfattning  

av vad SAGA arbetat med under den 

gångna mandatperioden. 

Information. 



 

 

18. Jämställdhetsgruppens arbete under 

mandatperioden 2018-2020. 
Information. Bilaga 18. 

19. Arbetsgruppen för utbildning på 

forskarnivå. 

Information.  

20. Myrdalkommittén Information. 

21. Övriga frågor. Avtackning av avgående fakultetsnämnd och dekaner. 

22. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

  

Vid protokollet:  

 

 

 

Eva Persson  

  

Justeras: Justeras: 

 

 

 

Astri Muren  Yvonne Svanström 

 


