
 

 
 
 
 

  
 

 
Protokoll nr 4, 2021   
2021-06-02 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Ordinarie ledamöter 
(2) Professor Yvonne Svanström, dekan  
(2) Professor Jonas Häckner, prodekan  
(2) Docent Lena Hübner, vicedekan 
(a) Professor Magnus Nermo, vicedekan  
(2) Universitetslektor Diana Berthén  
(2) Professor Mats Börjesson 
(2) 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 
(a) Professor Göran Sundström 
(2) Professor Jelena Zdravkovic 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
(2) Karin Asp (student)         
(2) Ebba Christina Blåvarg (doktorand) 
(2) Linnea Eriksson (student) 
(a) Emma Harborn (student) 
(2) Ali Mohamed (doktorand) 
(2) Vivian Wiljanen (student) 

Gruppsuppleanter 
(2) Universitetslektor Michael Carlson Tjg suppleant 
(a) Docent Emma von Essen  
(a) Professor Staffan Furusten  
(a) Universitetslektor Anna Seim 
(2) Universitetslektor Emelie Shanks Tjg suppleant 
() Professor Jakob Svensson 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
(2) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand)  
() Viktor Elm (doktorand) 
(a) Karol Khalaf (student) 
() Mikaela Nyström (student) 
() vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(2) Magnus Gustafsson (Saco/Sulf) p 1-9 
(2) Christina Edelbring (ST/OFR)  
() Gudrun Hellström (Lärarförbundet/OFR) 
 
(1) närvarande fysiskt 
(2) närvarande via e-länk 
(a) anmält förhinder 
(e) ej anmält förhinder (gäller endast ordinarie 
lärarrepresentanter) 

 
Övriga närvarande: St. fakultetskanslichef Anna Nyberg, handläggare Eva Persson, handläggare  
Johan Magnéli, utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam, handläggare Nathaniel Morris,  
handläggare Sandra Persson och handläggare Sofia Mattsson. 
 
Föredragande: Johan Magnéli p 5, 13, Nathaniel Morris p 6, 7, Eva Persson p 8, 12, Sandra Persson                  
p 9-11, Sofia Mattsson p 9, 10, Anna Nyberg p 14, Jonas Häckner p 14, 15. 
Protokollförare: Eva Persson 

   

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning. Yvonne Svanström och Kristina Nilsson Björkenstam 
anmäler varsin övrig fråga. Jonas Häckner och Anna 
Nyberg föredrar p 14. Dagordningen fastställs. 
 

2. Utseende av justeringsperson. Professor Felipe Estrada utses. 

3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll punkt 108- 142. 
b) disputerade 
c) docenter 
d) anställda 

 

Läggs till handlingarna.  



Informationspunkt  

4. Dekanus. Information. 

Beslutspunkter   

5. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i pedagogik med 
inriktning internationell och jämförande 
pedagogik vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (SU FV-1403-21). 

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

6. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i psykologi med 
inriktning utvecklingspsykologi vid 
Psykologiska institutionen (SU FV-1932-
21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 
med ändringarna att i anställningstitel ta bort ”mot” och 
under behörighetskrav ändra till ”..eller ha motsvarande 
utländsk klinisk och akademisk kompetens”. I den 
engelska versionen ändra till “The employment includes 
competence and research time according to the current 
terms and conditions agreement”. Delegera till dekanus i 
samarbete med institutionen om ämnesbeskrivning. 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

7. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i psykologi med 
inriktning klinisk psykologi vid 
Psykologiska institutionen (SU FV-1933-
21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 
med ändringarna att i anställningstitel ta bort ”mot” och 
under behörighetskrav ändra till ”..eller ha motsvarande 
utländsk klinisk och akademisk kompetens”. I den 
engelska versionen ändra till “The employment includes 
competence and research time according to the current 
terms and conditions agreement”. Delegera till dekanus i 
samarbete med institutionen om ämnesbeskrivning. 
Punkten förklaras omedelbart justerad.  
 

8. Förslag till anställningsprofil för en 
universitetslektor i företagsekonomi med 
inriktning operations management vid 
Företagsekonomiska institutionen (SU FV-
1753-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 
med ändringar i den engelska versionen: under Main 
duties byta ”mail” till ”main” och under Gender 
considerations stryka ”/men”. Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 

9. Institutionen för folkhälsovetenskap 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
huvudområde folkhälsovetenskap på 
grundnivå och fastställer huvudområdets 
lokala examensbeskrivning. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta huvudområde folkhälsovetenskap på grundnivå 
och fastställa den lokala examensbeskrivningen.  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att föreslå 
rektor att besluta att basklassificeringen för huvudområde 
folkhälsovetenskap på grundnivå ska följa principen 65% 
samhällsvetenskapligt utbildningsområde och 35% 
medicinskt utbildningsområde. Bilaga 9.  



10. Institutionen för folkhälsovetenskap 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
Kandidatprogram i folkhälsovetenskap, 
180 hp på grundnivå och fastställer dess                         
utbildningsplan (programkod PHSGN).  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Kandidatprogram i folkhälsovetenskap, 180 hp 
på grundnivå och fastställa dess utbildningsplan 
(programkod PHSGN), enligt bilaga 10. 

 

11. Institutionen för socialt arbete föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar Kompletterande 
socionomutbildning för personer med 
utländsk examen i socialt arbete, 120 hp 
och fastställer dess utbildningsplan 
(programkod SOCKU). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Kompletterande socionomutbildning för personer 
med utländsk examen i socialt arbete, 120 hp och 
fastställer dess utbildningsplan (programkod SOCKU), 
enligt bilaga 11. 

12. Förslag på sammanträdestider år 2022. 
 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för år 2022:  
VT22: onsdag 9 februari, 23 mars, 27 april och 1 juni  
HT22: onsdag 7 september, 2 november och 14 
december 
Samtliga tillfällen 13:00- ca 16:00. 
 

13. Förslag på anställningsprofil 
universitetslektor i barn- och 
ungdomsvetenskap vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen (SU 
FV-2049-21). 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag 
med ändringen att stryka ”och inriktning” under 
bedömningsgrunder. Punkten förklaras omedelbart 
justerad. 

14. Minsta upplaga av tryckt avhandling. 
 

Diskussion. Bilaga 14. 

15. Anhållan om att ta bort eller ändra den 
vetenskapliga inriktningen på anställning 
som universitetslektor.   
 

Diskussion. 

16. Övriga frågor Förslag att Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer kan använda tidigare godkänd 
profil (SU FV-0113-20) i ny annonsering.                   
Nämnden godkänner delegationsbeslut. 
 
Förslag till ny ledamot i Arbetsgruppen för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, SAGA, är Margareta 
Aspán, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 
Nämnden godkänner delegationsbeslut. 
 

17. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet:  
Eva Persson  
 
Justeras: 

 

Yvonne Svanström Felipe Estrada 
 


