Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens beredande organ 2021-2023
Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)
Uppdrag
SAGA ska:
• Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som
rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
• Bevaka och följa upp arbete med övergripande frågor som rör kvalitet, effektivitet
och upplägg av fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
• Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom
ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.
• Därtill ska gruppen verka för att främja institutionernas kvalitetsarbete inom utbildning.
Bemanning
Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (ordförande)
Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik
Stefan Möller, Institutionen för data- och systemvetenskap
Renita Thedvall, Socialantropologiska institutionen samt SCORE
Ylva Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap
Erik Berntson, Psykologiska institutionen
Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
Två studentrepresentanter

Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå
Uppdrag
Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå ska
• Fungera som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i frågor som rör
utbildning på forskarnivå.
• Ha övergripande ansvar för institutionsövergripande forskarutbildningskurser.
• Ta emot och bereda institutioners återrapportering efter utbildningsgranskning inom
ramen för SUs kvalitetssystem för utbildning.
Därtill delegeras till gruppens ordförande att, efter hörande av gruppen,
• Nominera pristagare till Högskoleföreningens pris för årets bästa avhandling.
• Fördela donationsstipendier.
Bemanning
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Åsa Smedberg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Petra Lindfors, Psykologiska institutionen
Niklas Heijl Bremberg, Statsvetenskapliga institutionen
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen
Bitte Modin, Institutionen för folkhälsovetenskap
Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete
Två doktorandrepresentanter

Budgetgruppen – 2021-2023
Uppdrag
Budgetgruppen fungerar som referensgrupp till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i
ekonomifrågor.
Gruppen bereder fakultetens årliga budgetbeslut.
Bemanning
Yvonne Svanström, dekan, Inst för ekonomisk historia o internationella relationer (ordförande)
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen
Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen
Markus Jäntti, SOFI
Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för folkhälsovetenskap
Michael Carlson, Statistiska institutionen
Annika Ullman, institutionen för pedagogik och didaktik
Håkan Fischer, Psykologiska institutionen
Tre studentrepresentanter

Docenturnämnden – 2021-2023
Uppdrag
Docenturnämnden bereder fakultetens utnämning av docenter.
Bemanning
Lena Hübner, vicedekan, Institutionen för socialt arbete (ordförande)
Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap
Sten Nyberg, Nationalekonomiska institutionen
Ludvig Beckman, Statsvetenskapliga institutionen
Tommy Jensen, Företagsekonomiska institutionen
Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (supp)
Anna Lundh, Sociologiska institutionen (supp)

Jämställdhetsgruppen
Uppdrag
Jämställdhetsgruppen ska verka för och stödja institutionernas jämlikhets- och
jämställdhetsarbete bland personal och studenter genom att erbjuda en plattform för
erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel.
Bemanning
Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (ordförande)
Åsa Smedborg, Institutionen för data- och systemvetenskap
Charlotta Magnusson, Institutet för social forskning (SOFI)
Ulf Mörkenstam, Statsvetenskapliga institutionen
Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen
En studentrepresentant samt en doktorandrepresentant

Lärarförslagsnämnd I 2021-2023
Uppdrag
Lärarförslagsnämnd I bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden i
enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.
Lärarförslagsnämnd I behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för pedagogik och didaktik
• Specialpedagogiska institutionen
• Psykologiska institutionen
Bemanning
Tore West, Institutionen för pedagogik och didaktik (ordförande)
Stephan Hau, Psykologiska institutionen (vice ordförande)
Lise Roll-Pettersson, Institutionen för specialpedagogik
Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Arniika Kuusisto, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen (supp.)
Daniel Lövheim Institutionen för pedagogik och didaktik (supp)
Två studentrepresentanter

Lärarförslagsnämnd II 2021-2023
Uppdrag
Lärarförslagsnämnd II bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden
i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.
Lärarförslagsnämnd II behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Institutionen för folkhälsovetenskap
• SOFI (sociologi)
• Stressforskningsinstitutet
• Institutionen för socialt arbete
• Kriminologiska institutionen
• Kulturgeografiska institutionen
• Socialantropologiska institutionen
• Sociologiska institutionen
• Statsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (internationella
relationer)
Bemanning
Magnus Nermo, vicedekan, Sociologiska institutionen (ordförande)
Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutionen (vice ordförande)
Ilona Koupil, Institutionen för folkhälsovetenskap
Renate Minas, Institutionen för socialt arbete
Mark Graham, Socialantropologiska institutionen
Eva Erman, Statsvetenskapliga institutionen (supp.)
Anders Nilsson, Kriminologi (supp.)
Två studentrepresentanter

Lärarförslagsnämnd III 2021-2023
Uppdrag
Lärarförslagsnämnd III bereder anställningar av lektorer och professorer samt befordringsärenden
i enlighet med de regler som finns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets
anställningsordning.
Lärarförslagsnämnd III behandlar ärenden rörande följande institutioner:
• Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer (ekonomisk historia)
• Företagsekonomiska institutionen
• Institutet för internationell ekonomi (IIES)
• Nationalekonomiska institutionen
• Statistiska institutionen
• Data- och systemvetenskapliga institutionen
• Institutet för social forskning (SOFI) (Nationalekonomi)
Bemanning
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen (vice ordförande)
Paul Johannesson, Institutionen för data- och systemvetenskap
Jacob Östberg, Företagsekonomiska institutionen
Elise Dermineur Reuterswärd, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
(ekonomisk historia)
Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi (IIES) (supp.)
Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI) (Nationalekonomi) (supp.)
Två studentrepresentanter

Myrdalkommittén
Uppdrag
Gunnar Myrdal är en av fakultetens främsta forskare genom tiderna, internationellt erkänd och
med ett utpräglat tvärvetenskapligt intresse. Han var också en betydande samhällsdebattör, vilket
rimmar väl med fakultetens ambition att vara en aktör i tiden, och i samhället. För att vårda hans
namn och rykte och inspirera dagens forskare att verka i hans anda, tillfrågar fakulteten varje år
en forskare vid eller utanför fakulteten att i Gunnar Myrdals anda hålla en öppen föreläsning om
en aktuell fråga.
Bemanning
Jonas Häckner, prodekan, Nationalekonomiska institutionen (ordförande)
Renita Thedvall, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Tine Rostgaard, Institutionen för socialt arbete
Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI)
Hernan Mondani, Sociologiska institutionen

