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Protokoll nr 6, 2021   

2021-12-15 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Ordinarie ledamöter 
(1) Professor Yvonne Svanström, dekan  
(1) Professor Jonas Häckner, prodekan  
(1) Docent Lena Hübner, vicedekan 
(a) Professor Magnus Nermo, vicedekan  
(a) Universitetslektor Diana Berthén  
(1) Professor Mats Börjesson 
(2) Docent Carina Carlhed Ydhag 
(1) Professor Felipe Estrada 
(2) Professor Håkan Fischer 
(a) Docent Maria Frostling 
(1) Universitetslektor Ulf Jansson 
(2) Docent Anna Seim 
(a) Professor Mikael Rostila 
(2) Professor Göran Sundström 
(1) Professor Jelena Zdravkovic 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
(a) Ebba Christina Blåvarg (doktorand)         
(2) Paula Alexander Jensen (student) 
(2) Ali Mohamed (doktorand) 
(a) Beatrice Barna (student) 
(a) Emma Harborn (student)  
()  vakant 

Gruppsuppleanter 
(2) Universitetslektor Michael Carlson  
(1) Professor Markus Jäntti Tjg suppleant 
() Professor Staffan Furusten  
(2) Universitetslektor Emelie Shanks Tjg suppleant 
() Professor Jakob Svensson 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
(2) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand)  
() Viktor Elm (student) 
() Karol Khalaf (student) 
() Mikaela Nyström (student) 
() vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(2) Petros Gougoulakis (Saco/Sulf)  
(a) Claes Granmar (Saco/Sulf) 
(1) Christina Edelbring (ST/OFR)  
(a) 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: Fakultetskanslichef Karin Hansson, controller Gun-Britt Norberg, handläggare Hans 
Rosenberg, handläggare Nathaniel Morris, handläggare Sandra Persson och handläggare Sofia Mattsson. 
 
Föredragande: Gun-Britt Norberg p. 5, Sandra Persson och Sofia Mattsson p. 6 och 7, Nathaniel Morris 
p. 8, Karin Hansson p. 9. 
 
Protokollförare: Hans Rosenberg 

   

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning.  

 

2. Utseende av justeringsperson. Universitetslektor Ulf Jansson utses. 

3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll punkt 268-290. 
b) disputerade 
c) docenter 
d) anställda 

 

Läggs till handlingarna.  

  



Informationspunkt  

4. Dekanus. Information. 

 

 

Beslutspunkter 

  

5. Förslag till Budget för 

Samhällsvetenskaplig fakultet 

verksamhetsåret 2022 (Dnr: FV-2.1.1-

2938-21) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar enligt 

bilaga 5 med följande förändringar: 

 

Att fastställa fördelning av medel för utbildning på 

forskarnivå och forskning, inklusive medel för studiestöd 

i forskarutbildningen enligt bilaga Per inst. Medel för 

SND (950 tkr) ska omföras från Kulturgeografiska 

institutionen till biblioteket. 

 

Att fastställa fakultetens budgetprinciper enligt bilaga 5 

med följande strykning i budgetprinciperna:  

 

”Den ändrade debiteringsmodellen för lokalkostnader 

som gäller från och med 2022 innebär att 

hyreskostnaderna kommer att debiteras med 

lönekostnaderna som bas på samma konto som lönerna 

bokförs. Enligt gällande princip får endast lönekostnader 

bokföras på studiestödskontot och det fördelade beloppet 

för studiestöd är ett 4 46 2(3) minimibelopp. Oförbrukat 

studiestöd kan dras tillbaka av fakulteten om inte dispens 

ansöks och beviljas av dekanen. Förslag till ny princip:” 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

6. Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen föreslår att fakultetsnämnden 

inrättar inriktning fritidshem inom 

huvudområde barn- och 

ungdomsvetenskap på avancerad nivå och 

fastställer lokal examensbeskrivning för 

masterexamen i barn- och 

ungdomsvetenskap. 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

inrätta inriktning fritidshem inom huvudområde barn- 

och ungdomsvetenskap och fastställa lokal 

examensbeskrivning på avancerad nivå för 

masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, enligt 

bilaga 6. (dnr SU FV-4300-21). Punkten förklaras 

omedelbart justerad. 

 

7. Barn- och ungdomsvetenskapliga  

Institutionen föreslår att fakultetsnämnden 

inrättar Masterprogram i barn- och 

ungdomsvetenskap och fastställer 

utbildningsplanen SMBUO, 120 hp på 

avancerad nivå.  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

inrätta och fastställa Masterprogram i barn- och 

ungdomsvetenskap (SMBUO), 120 hp på avancerad nivå, 

enligt bilaga 7. Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

8. Utseende av suppleant i 

Lärarförslagsnämnd I. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att utse 

John Axelsson, Psykologiska institutionen, till suppleant 

i Lärarförslagsnämnd I från och med 1 januari 2022. 



9. Sammanträdestider för VT22 

 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa följande sammanträdestider för vårterminen 

2022: torsdag 17 februari, torsdag 7 april och onsdag 8 

juni. Samtliga tillfällen kl. 09.00 – ca 12.00. 

 

10. Övriga frågor  

11. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet:  

Hans Rosenberg  

 

Justeras: 

 

Yvonne Svanström Ulf Jansson 

 


