
  1 (4) 

  

 
SLUTGILTIGT 
 
 
 

 
Protokoll nr 1, 2021 
Fört vid sammanträde 
2021-02-03 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (ordf. p. 1-18, 20-23), dekanus, Humanistisk  
fakultet 
(x) Professor Yvonne Svanström, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 19), dekanus, Samhällsvetenskaplig 
fakultet  
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten 
(x) Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten 
(x) Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten 
(x) Professor Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Professor Stefan Helgesson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(x) Professor Barbro Blehr, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(x) Docent Lena Hübner, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Professor Magnus Nermo, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Helena Eriksson, studentrepresentant 
(x) Fabian Hasselblad, studentrepresentant 
(x) Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant. 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Studierektor Camilla Gamrell, ST 
(  ) Utbildningsadministratör Christina Edelbring, ST (suppleant) 
(x) Universitetslektor Ingrid Lander, SACO-rådet 
(  ) Universitetslektor Magnus Gustavsson, SACO-rådet (suppleant) 

(x) närvarande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande (samtliga via e-länk): stf. områdeskanslichef/fakultetskanslichef Catharina Sitte 
Durling, handläggare Sandra Eriksson, controller Emma Geira, utbildningsledare Johanna Gullberg,  
fakultetskanslichef Karin Hansson, kommunikationsansvarig Oskar Hansson, samordnare Susanna 
Lindberg, områdeskanslichef/fakultetskanslichef Felicia Markus, utbildningsledare Ulrika Nilsson, 
utbildningsledare Anna Nyberg, handläggare Sandra Persson, handläggare Alexandra Valdringer. 

Föredragande: Johanna Gullberg p. 20, Karin Hansson p. 14, Hans Hayden p. 18, Ulrika Nilsson p. 
19, Elisabeth Wåghäll Nivre p. 3, 8-13, 16, 21, Sandra Persson p. 7, Jessika van der Sluijs p. 17, 
Yvonne Svanström p. 8-11, 13, 15, Alexandra Valdringer p. 12. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Hans Hayden utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Punkt 20 på föredragningslistan, Anhållan  
från Nationalekonomiska institutionen om  
klassificering av kurs, flyttas till punkt 7 med 
efterföljande punktförskjutning.  

Dagordningen fastställs därefter. 

3. Närvaro- och yttranderätt för fakultetskansli-
chefer, kommunikationsansvarig och controllers 
för mandatperioden 2021-2023. 

 

Områdesnämnden beslutar att för mandat-
perioden 2021-2023 bevilja Humanveten-
skapliga områdets fakultetskanslichefer,  
kommunikationsansvarig samt områdes- och 
fakultetscontrollers närvaro- och yttranderätt  
vid nämndens sammanträden. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

4. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2020-12-09. 

Läggs till handlingarna. 

5. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna. 

6. Informationspunkter:  

a) Information från vicerektorerna Information. 

b) Information från områdeskansliet Information. 

c) Information om områdets ekonomi Information. 

d) Information från Beredningen för  
rekrytering och befordran 

Ingen information. 

e) Information från Forskningsberedningen Information. 

f) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Information. 

g) Information från Beredningen för  
utbildning på grund- och avancerad nivå 

Information. 

h) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Information. 

i) Information från VFU-kollegiet Information. 

j) Information från studerande-
representanterna 

Information. 

k) Information från Samverkansberedningen Information. 

Beslutspunkter  

7. Anhållan från Nationalekonomiska  
institutionen om klassificering av kurs  
(dnr SU FV-0073-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
besluta om klassificering enligt bilaga 1. 
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8. Inrättande av forskningsberedning  
(dnr SU FV-0401-21). 

Områdesnämnden beslutar att för perioden 
2021-2023 inrätta Forskningsberedningen enligt 
bilaga 2, samt uppdrar åt fakultetsnämnderna att 
senast 2021-02-20 nominera ledamöter till  
beredningen. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

9. Inrättande av beredning för utbildning på  
forskarnivå (dnr SU FV-0305-21). 

Områdesnämnden beslutar att för perioden 
2021-2023 inrätta Beredningen för utbildning 
på forskarnivå enligt bilaga 3, samt uppdrar åt 
fakultetsnämnderna att senast 2021-02-20  
nominera ledamöter till beredningen. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

10. Inrättande av beredning för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (dnr SU FV-0308-
21). 

Områdesnämnden beslutar att för perioden 
2021-2023 inrätta Beredningen för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå enligt bilaga 
4, samt uppdrar åt fakultetsnämnderna att  
senast 2021-02-20 nominera ledamöter till  
beredningen. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

11. Inrättande av beredning för lärarutbildning 
(dnr SU FV-0309-21). 

Områdesnämnden beslutar att för perioden 
2021-02-03–2021-12-31 inrätta Beredningen 
för lärarutbildning enligt bilaga 5, samt uppdrar 
åt fakultetsnämnderna att senast 2021-02-20 
nominera ledamöter till beredningen. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

12. Förlängd mandatperiod för RUVA  
(utbildningsråd för ULV och VAL). 

Områdesnämnden beslutar att förlänga mandat-
perioden för RUVA t.o.m. 2021-12-31. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

13. Inrättande av budgetberedning (SU FV-0307-
21). 

Områdesnämnden beslutar att för perioden 
2021-2023 inrätta Budgetberedningen enligt 
bilaga 7. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

14. Inrättande av Centrum för penningpolitik  
och finansiell stabilitet vid Nationalekonomiska  
institutionen (dnr SU FV-1.2.1-0032-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
inrätta Centrum för penningpolitik och  
finansiell stabilitet vid Nationalekonomiska 
institutionen, enligt förslag i bilaga 8. 

15. Slutligt underlag inför Universitetsstyrelsens 
beslut om ny organisatorisk placering av SCORE 
(Stockholms centrum för forskning om offentlig 
sektor) (SU FV 1.2.1-3498-19). 

Områdesnämnden beslutar att delegera till  
vicerektor att fastställa det slutliga underlaget 
för inlämning till Universitetsstyrelsen senast 
2021-03-31. 
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16. Revidering av riktlinjer samt fastställande av 
utlysningstillfällen 2021 för områdesnämndens 
medel för strategiska satsningar inom forskning 
och forskarutbildning (dnr SU FV-0393-21). 

Områdesnämnden beslutar att fastställa de  
reviderade riktlinjerna enligt bilaga 10.  

Områdesnämnden beslutar även om två  
utlysningstillfällen under 2021 med sista  
ansökningsdag 16 mars respektive 6 oktober, 
förutom för kategorin ”Black Box” där  
ansökningar tas emot löpande under året. 

17. Profilseminarier 2021. Områdesnämnden beslutar att fastställa datum 
och upplägg för profilseminarierna enligt  
bilaga 11. 

18. Beredningen för utbildning på forskarnivå: 
återrapportering av uppdraget att analysera  
enkätsvaren och formulera en vägledning för  
måluppfyllelse (dnr SU FV-1.1.2-2380-20). 

Områdesnämnden tar del av rapporten och  
uppdrar åt fakulteterna att sprida vägledningen 
till institutionerna inom Humanvetenskapliga 
området. 

19. Avveckling av forskarutbildningsämnet  
klassiska språk (dnr SU FV-4.1.1-4558-20). 

Områdesnämnden beslutar att avveckla forskar-
utbildningsämnet klassiska språk enligt förslag i 
bilaga 13.  

20. Anhållan från Institutionen för språkdidaktik 
om inrättande och fastställande av utbildningsplan 
för lärarutbildning: LF3TY. 

Områdesnämnden beslutar att inrätta och  
fastställa utbildningsplanen enligt bilaga 14. 

Diskussionspunkter  

21. Eventuellt internat för områdesnämnden 2021. Information och diskussion. 

22. Övriga frågor. Ingrid Lander lyfter frågan om tillgänglighet 
vid digitala möten och understryker vikten av 
att använda headset. 

23. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet: Justeras: 
  
Susanna Lindberg Hans Hayden 
  

Justeras p. 1-18, 20-23: Justeras p. 19: 
  
Elisabeth Wåghäll Nivre Yvonne Svanström 
 


