
 

 
 
 
 

  
 

 
Protokoll nr 2, 2021   
2021-03-24 
SLUTLIG  

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Ordinarie ledamöter 
(2) Professor Yvonne Svanström, dekan  
(2) Professor Jonas Häckner, prodekan  
(2) Docent Lena Hübner, vicedekan 
(2) Professor Magnus Nermo, vicedekan  
(2) Universitetslektor Diana Berthén  
(2) Professor Mats Börjesson 
(a) Docent Carina Carlhed Ydhag 
(2) Professor Felipe Estrada 
(2) Professor Håkan Fischer 
(2) Docent Maria Frostling 
(2) Universitetslektor Ulf Jansson 
(2) Docent Anette Nyqvist 
(2) Professor Mikael Rostila 
(2) Professor Göran Sundström 
(2) Professor Jelena Zdravkovic 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
() Karin Asp (student)         
(a) Ebba Christina Blåvarg (doktorand) 
(2) Linnea Eriksson (student) 
(2) Emma Harborn (student) 
(2) Ali Mohamed (doktorand) 
(2) Vivian Wiljanen (student) 

Gruppsuppleanter 
(2) Universitetslektor Michael Carlson 
(a) Docent Emma von Essen  
(a) Professor Staffan Furusten  
() Universitetslektor Anna Seim 
(2) Universitetslektor Emelie Shanks Tjg suppleant 
() Professor Jakob Svensson 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
(2) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand) Tjg suppleant 
() Viktor Elm (doktorand) 
() Karol Khalaf (student) 
() Mikaela Nyström (student) 
() vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(2) Magnus Gustafsson (Saco/Sulf) 
(a) Christina Edelbring (ST) 
 
(1) närvarande fysiskt 
(2) närvarande via e-länk 
(a) anmält förhinder 
(e) ej anmält förhinder (gäller endast ordinarie 
lärarrepresentanter) 

 
Övriga närvarande: Fakultetskanslichef Karin Hansson, handläggare Eva Persson, handläggare Hans 
Rosenberg, utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam, kommunikatör Rebecca Röhlander och  
handläggare Sofia Mattsson. 
 
Föredragande: Yvonne Svanström p 5, Hans Rosenberg p 6-8, Sofia Mattsson p 9-10. 
Protokollförare: Eva Persson 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning. Doktorandrepresentant Ali Mohamed anmäler 
förlängning av doktorandtid som övrig fråga. 
Dagordningen fastställs. 

2. Utseende av justeringsperson. Professor Mats Börjesson utses. 



3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll punkt  

36-70. 
b) Disputerade 
c) Docenter 
d) Anställda 

 

Läggs till handlingarna.  

Informationspunkt  

4. Information från Dekanus  Information. 

Beslutspunkter   

5. Förslag att tillfälligt frångå 
budgetprinciper angående UGA 
kapital 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   
under 2021 tillfälligt frångå budgetprinciper angående 
UGA kapital, enligt bilaga 5. Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 
 

6. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i socialt arbete vid 
Institutionen för socialt arbete (SU 
FV-0744-21). 
 

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.  
 

7. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i socialt arbete, med 
inriktning förvaltningsrätt, vid 
Institutionen för socialt arbete (SU 
FV-0745-21). 

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. 
 

8. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i socialt arbete, med 
inriktning psykosocialt 
behandlingsarbete, vid Institutionen 
för socialt arbete (SU FV-0746-21) 

Samhällsvetenskapliga f 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. 
 

9. Förslag från Institutionen för data- och 
systemvetenskap att inrätta 
examensinriktning i beslutsstöd och 
data science på avancerad nivå inom 
huvudområdet data- och 
systemvetenskap 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta examensinriktning i beslutsstöd och data science 
på avancerad nivå inom huvudområdet data- och 
systemvetenskap, enligt bilaga 9. 

10. Förslag från Institutionen för data- och 
systemvetenskap att revidera 
utbildningsplan för Masterprogram i 
Beslutsanalys och Data Science, 120 
hp, på avancerad nivå. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
revidera utbildningsplan för Masterprogram i 
Beslutsanalys och Data Science, 120 hp, på avancerad 
nivå, enligt bilaga 10. 



11. Övriga frågor. Förlängning av doktorandtid. 

12. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet:  
Eva Persson  
 
Justeras: 

 

Yvonne Svanström Mats Börjesson 

 


