
 

 

 

 

 

  
 

 

Protokoll nr 2, 2022   

2022-03-30 

 

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

Gruppsuppleanter 
(1) Universitetslektor Anna Seim 
() Universitetslektor Michael Carlson  
() Professor Markus Jäntti 
(1) Professor Staffan Furusten  
(1) Universitetslektor Emelie Shanks 
() Professor Jakob Svensson 
 
Gruppsuppleanter för de studerande 
() Victoria Trombini (student) 
() Karl Sigfrid (doktorand) 
() vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
() Petros Gougoulakis (Saco/Sulf)  
() Stephan Baraldi (Saco/Sulf) 
(1) 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: Fakultetskanslichef Karin Hansson, handläggare Hans Rosenberg, handläggare 
Andreas Pettersson, utbildningsledare Anna Nyberg, handläggare Kay Artle och handläggare Sandra 
Persson 
 
Föredragande: punkt 5-8 Kay Artle, punkt 9 Sandra Persson och Anna Nyberg, punkt 10-12 Hans 
Rosenberg, punkt 13-15 Andreas Pettersson. 
 
Protokollförare: Hans Rosenberg 

 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning.  

 

2. Utseende av justeringsperson. Professor Göran Sundström utses. 

3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll punkterna 98-

146/2022. 
b) disputerade 
c) docenter 
d) anställda 

 

Noterades att nyutnämnde docenten Anneli Silvén 

Hagströms namn felstavats. Läggs i övrigt till 

handlingarna.  



 

Informationspunkt  

4. Dekanus. Information.  

 

 

Beslutspunkter 

  

5. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i företagsekonomi 

inriktning finansiering vid 

Företagsekonomiska institutionen (SU FV-

0598-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

6. Förslag till anställningsprofil för 

biträdande lektor i barn- och 

ungdomsvetenskap inriktning fritidshem 

vid barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (SU FV-0692-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

7. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i barn- och 

ungdomsvetenskap inriktning förskola vid 

barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (SU FV-0694-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

8. Förslag till anställningsprofil för professor 

i barn- och ungdomsvetenskap inriktning 

förskola vid barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (SU 

FV-0695-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

9. Institutionen för socialt arbete föreslår att 

fakultetsnämnden inrättar Hälso- och 

sjukvårdskuratorsprogrammet och 

fastställer utbildningsplanen SOCKR, 60 

hp, på avancerad nivå, enligt bilaga. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

inrätta program samt fastställa utbildningsplan enligt 

institutionens förslag.  

Påpekades vikten av att examinationsformer i anhållan 

framgår i kommande kursplaner. 

10. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i socialt arbete vid 

Institutionen för socialt arbete (SU FV-

1064-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

11. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i socialt arbete, 

inriktning psykosocialt behandlingsarbete, 

vid Institutionen för socialt arbete (SU 

FV-1065-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 



12. Förslag till anställningsprofil för 

biträdande lektor i socialt arbete, 

inriktning psykosocialt behandlingsarbete, 

vid Institutionen för socialt arbete (SU 

FV-1066-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

13. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap, inriktning affärssystem, 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (SU FV-1016-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

14. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap, inriktning 

informationssäkerhet och sakernas 

internet, vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (SU FV-1017-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

15. Förslag till anställningsprofil för 

universitetslektor i data- och 

systemvetenskap, inriktning Data Science, 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (SU FV-1018-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

16. Övriga frågor Dekanus föreslog att institutionerna på 

fakultetsnämndens sammanträden ska genomföra 

presentationer av egen forskning/verksamhet. 

17. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Hans Rosenberg  

 

Justeras: 

 

Yvonne Svanström Göran Sundström 

 


