
 

 
 
 
 

  
 

 
Protokoll nr 3, 2022   
2022-06-08 
 

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 
(1) Professor Mikael Rostila 
(1) Professor Göran Sundström 
(1) Docent Renita Thedvall 
(a) Professor Jelena Zdravkovic 
 
Ordinarie studentrepresentanter  
(a) Ebba Christina Blåvarg (doktorand)         
(1) Ali Mohamed (doktorand) 
(a) Paula Alexander Jensen (student) 
(a) Beatrice Barna (student) 
(1) Elena Dingu-Kyrklund (doktorand)  
(1) Martin Berggren (student 

Gruppsuppleanter 
() Universitetslektor Anna Seim 
() Universitetslektor Michael Carlson  
(1) Professor Markus Jäntti 
() Professor Staffan Furusten  
() 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) 
(a) Lia Mollvik (ST/OFR)  
() Gudrun Samland Hellström (Lärarförbundet/OFR) 
 
(1) närvarande fysiskt 
(a) anmält förhinder 
(e) ej anmält förhinder (gäller endast ordinarie 
lärarrepresentanter) 

 
Övriga närvarande: Stf fakultetskanslichef Anna Nyberg, handläggare Hans Rosenberg, handläggare 
Andreas Pettersson, handläggare Kay Artle och handläggare Sandra Persson 
 
Föredragande: Punkt 6 Anders Nilsson, punkt 7, 14, 15 Kay Artle, punkt 8, 12 Andreas Pettersson 
punkt 9, 10, 11, 16 Sandra Persson, punkt 13 Yvonne Svanström och Jonas Häckner, punkt 16-18 Anna 
Nyberg, punkt 19 Yvonne Svanström. 
 
Protokollförare: Anders Nilsson 

 

 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning.  
 

2. Utseende av justeringsperson. Professor Renita Thedvall utses. 

3. Anmälan av: 
a) delegationsprotokoll punkterna 147-

227/2022. 
b) disputerade 
c) docenter 
d) anställda 

 

Läggs till handlingarna.  



 

Informationspunkt  

4. Dekanus. Information. 

5. Ann-Sofie Andersson, controller. Information.  

 
Beslutspunkter 
 

 

6. Förslag till revidering av 
samhällsvetenskapliga fakultetens besluts- 
och delegationsordning (SU FV-2045-22). 

Efter korrigeringar av:  
- sida 8, första stycket, sista meningen 
- sid 12, stycke 4.1, sista meningen 
- sid 13, stycke 4.1.5, första stycket, sista meningen 
- sid 18, stycket angående bidragsavtal 
beslutar Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden att 
fastställa fakultetens besluts- och delegationsordning 
enligt förslag. 
 
 

7. Förslag till anställningsprofil för 
universitetslektor i statsvetenskap, 
inriktning global utveckling vid 
Statsvetenskapliga institutionen (SU FV-
1988-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

8. Förslag till anställningsprofil för 
universitetslektor i specialpedagogik vid 
Specialpedagogiska institutionen (SU FV-
1985-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

9. Statistiska institutionen föreslår att 
fakultetsnämnden avvecklar huvudområde 
statistik som leder till magisterexamen 
(dnr SU FV-2163-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
avveckla huvudområdet statistik som leder till 
magisterexamen och att huvudområdet upphör från och 
med 15 januari 2024.  

10. Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer föreslår att 
fakultetsnämnden avvecklar 
Kandidatprogram i internationella 
relationer och ekonomisk historia och 
upphäver dess utbildningsplaner SINEK 
och SIEHK. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
avveckla Kandidatprogram i internationella relationer 
och ekonomisk historia och upphäva utbildningsplanerna 
SINEK och SIEHK, enligt bilaga. Utbildningsplanen 
SINEK upphör 2022-06-15 och SIEHK upphör 2026-06-
02. 

11. Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar Masterprogram i 
internationella relationer och fastställer 
dess utbildningsplan SAIRO 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Masterprogram i internationella relationer och 
fastställa utbildningsplanen SAIRO. 



12. Förslag till ersättare av ledamot i 
Lärarförslagsnämnd I. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att utse 
Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, till ledamot i Lärarförslagsnämnd I från och 
med 1 augusti 2022. 

13. Förslag på fördelning av permanent 
förstärkning av basanslaget för forskning. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fördela enligt bilaga. 
 

14. Förslag till anställningsprofil för 
universitetslektor i företagsekonomi, 
inriktning marknadsföring vid 
Företagsekonomiska institutionen (SU FV-
2099-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

15. Förslag till anställningsprofil för 
biträdande lektor i företagsekonomi, 
inriktning marknadsföring vid 
Företagsekonomiska institutionen (SU FV-
2098-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

16. Företagsekonomiska institutionen föreslår 
att fakultetsnämnden inrättar 
forskarutbildningsämnet finansiell 
ekonomi (dnr SU FV-2205-22) och 
fastställer dess allmänna studieplan (dnr 
SU FV-2192-22). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta forskarutbildningsämnet finansiell ekonomi och 
fastställa den allmänna studieplanen. 
 

17. Förslag på mötestider inför VT 2023. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för vårterminen 
2023: onsdag 15 februari, onsdag 29 mars och onsdag 31 
maj. Samtliga tillfällen kl. 13.00 – ca 16.00. 

18.  Förslag på att ändra sammanträdestid 21 
september. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar byta 
tid för sammanträdet den 21 september till 09.00-12.00. 

19. Förslag att dekanus får besluta om 
utseende av Lärarförslagsnämndsjour 
under sommaren. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar enligt 
förslag. 

20. Informationspunkter. Anna Nyberg informerade om att inbjudan till höstens 
fakultetskonferens snart kommer att skickas ut. 

 
a. Presentation av Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen, Mats Börjesson. 
 

b. Presentation av Institutionen för 
folkhälsovetenskap, Mikael Rostila 

 
21. Övriga frågor  



22. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Hans Rosenberg  
 
Justeras: 

 

Yvonne Svanström Renita Thedvall 
 


