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SLUTGILTIGT 

 
Protokoll nr 4, 2021 
Fört vid sammanträde 
2021-06-09 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (ordf. p. 1-6, 8, 15-21), dekanus, Humanistisk  
fakultet (p. 1-6, 8-21) 
(x) Professor Yvonne Svanström, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 7, 9-14), dekanus, Samhällsveten-
skaplig fakultet  
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten 
(x) Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten (p. 5b-21) 
(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 
(  ) Professor Magnus Nermo, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Hermela Embaye, studentrepresentant 
(  ) Fabian Hasselblad, studentrepresentant 
(x) Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant. 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Rebecka Zethraeus (studentrepresentant) 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 

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

(x) närvarande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande (via e-länk): utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam, stf. områdes-
kanslichef/fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling, ekonom Lena Eriksson, handläggare Johanna 
Gullberg, utredare Jonas Gurell, controller Maria Gärdelöv, fakultetskanslichef Karin Hansson, 
kommunikationsansvarig Oskar Hansson, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildnings-
ledare Johanna Lindholm, samordnare Susanna Lindberg, handläggare Johan Magnéli, områdes-
/fakultetskanslichef Felicia Markus, handläggare Sandra Persson. 

Föredragande: Barbro Blehr p. 16, Lena Eriksson p. 5m, Johanna Gullberg p. 8, Jonas Gurell p. 5a, 
Maria Gärdelöv p. 17, Stefan Helgesson p. 19, Kenneth Hjalmarsson p. 13-14, Susanna Lindberg p. 
18, Johan Magnéli p. 15, Elisabeth Wåghäll Nivre p. 6, 17, 19-20, Sandra Persson p. 7, 9-12, 
Yvonne Svanström p. 6, 17, 19. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Jonas Häckner utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Punkt 13, Dispens från huvudregeln att en 
sjugradig målrelaterad betygsskala ska  
användas, utgår med efterföljande punkt-
förskjutning. 

Föredragande på p. 17, Förslag på tider och 
former för återrapportering av åtgärder  
avseende internationell studentmobilitet, ändras 
från Magnus Nermo till Barbro Blehr.  

Elisabeth Wåghäll Nivre anmäler en övrig 
fråga: förslaget om ny resursfördelningsmodell 
baserad på profilområden.  

Dagordningen fastställs därefter.  

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2021-04-28. 

Läggs till handlingarna. 

4. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna. 

5. Informationspunkter:  

a) Information: universitetets kvalitets-
säkring av forskning 

Information. 

b) Information från vicerektorerna Information. 

c) Information från områdeskansliet Information. 

d) Information om områdets ekonomi Information. 

e) Information från Forskningsberedningen Ingen information. 

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

Ingen information. 

g) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Information. 

h) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Ingen information. 

i) Information från VFU-kollegiet Information. 

j) Information från studerande-
representanterna. 

Information. 

k) Information: verksamhetsberättelse från 
Barnrättscentrum 

Information. 

l) Information: genomströmningsstatistik Information. 

m) Uppföljning av UVK-kurserna inom  
lärarutbildningarna – rapport från  
arbetsgruppen. 

Information. 
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Beslutspunkter  

6. Ny organisatorisk placering av Institutet för 
Turkietstudier (SUITS) (dnr SU FV-1.2.1-4373-
20). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
SUITS organisatoriska placering fr.o.m. 2022-
01-01 ska vara vid Institutionen för ekonomisk 
historia och internationella relationer. 

7. Inrättande av Centrum för indoeuropeiska 
språk- och kulturstudier vid Institutionen för  
slaviska och baltiska språk, finska, nederländska 
och tyska (dnr SU FV-1541-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
inrätta Centrum för indoeuropeiska språk- och 
kulturstudier vid Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och tyska. 

Det antecknas till protokollet att Elisabeth 
Wåghäll Nivre anmäler jäv och inte närvarar 
vid eller deltar i beslutet. 

8. Anhållan från Institutionen för pedagogik och 
didaktik om inrättande och fastställande av  
utbildningsplan för VAL. 

Områdesnämnden beslutar att inrätta och fast-
ställa utbildningsplanen enligt bilaga 43. 

9. Åtgärdsredovisning för huvudområde genus-
vetenskap (grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisningen för huvudområde genus-
vetenskap. 

10. Återrapportering av åtgärder med anledning 
av extern granskning av utbildning i språkdidaktik 
(grundnivå). 

Områdesnämnden beslutar att godkänna de 
genomförda åtgärderna för huvudområde  
språkdidaktik på grundnivå, enligt bilaga 45. 

11. Åtgärdsredovisning för huvudområde  
klassiska språk på grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisningen för huvudområde  
klassiska språk på grundnivå och avancerad 
nivå. 

12. Åtgärdsredovisning för huvudområde latin-
amerikastudier på grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisningen för huvudområde latin-
amerikastudier på grundnivå och avancerad 
nivå. 

13. Dispens för utlysning av två tillsvidare-
anställningar som adjunkt i retorik vid  
Institutionen för svenska och flerspråkighet  
(dnr SU FV-1355-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
bevilja dispens för utlysning av två tillsvidare-
anställningar som adjunkt i retorik vid  
Institutionen för svenska och flerspråkighet.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

14. Dispens för utlysning av två tillsvidare-
anställningar som adjunkt i professionellt  
skrivande vid Institutionen för svenska och fler-
språkighet (dnr SU FV-1354-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
bevilja dispens för utlysning av två tillsvidare-
anställningar som adjunkt i professionellt  
skrivande vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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15. Dispens för utlysning av två tillsvidare-
anställningar som adjunkt för professionsbaserat 
arbete inom studie- och yrkesvägledarprogrammet 
vid Institutionen för pedagogik och didaktik  
(dnr SU FV-1646-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
bevilja dispens för utlysning av två heltids-
anställningar som adjunkt för professions-
baserat arbete inom studie- och yrkesvägledar-
programmet vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

16. Beredningen för utbildning på grund och 
avancerad nivå: förslag på tider och former för 
återrapportering av åtgärder avseende  
internationell studentmobilitet. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 52. 

17. Fördelning inom Humanvetenskapliga  
området av tillfälligt basanslag för forskning  
enligt vårändringsbudget 2021  
(dnr SU FV 2.1.1-3901-20). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 53. 

18. Sammanträdestider för våren 2022. Områdesnämnden beslutar fastställa följande 
sammanträdestider för våren 2022: onsdag 2 
februari, onsdag 23 mars, onsdag 4 maj och 
onsdag 15 juni, samtliga tillfällen kl. 9.30–
12.00.  

Områdesnämnden planerar även in ett internat 
1-2 februari i samband med vårens första  
sammanträde. 

Diskussionspunkt  

19. Omorganiseringen av lärarutbildningarna: 
rapport från arbetsgrupperna samt diskussion om 
samgående mellan Institutionen för de humanist-
iska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
(HSD), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och 
Institutionen för matematikämnets och de  
naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND). 

Information och diskussion. 

 

 

20. Övriga frågor. Elisabeth Wåghäll Nivre går igenom aktuell  
information avseende regeringens förslag om ny 
resursfördelningsmodell baserad på lärosätenas 
profilområden. 

21. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet: Justeras: 
  
Susanna Lindberg Jonas Häckner 
  

Justeras p. 1-6, 8, 15-21: Justeras p. 7, 9-14: 
  
Elisabeth Wåghäll Nivre Yvonne Svanström 
 


