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Närvarande ledamöter 
Åsa Karlsson Sjögren, ordförande 
Torkel Molin  
Anders Steinvall  
Berit Åström  
Erland Mårald  
Iréne Gustafson, extern ledamot 
Pär Sundström 
Virginia Langum 
Malin Niklasson, doktorandrepresentant  
Ali Al-Soufi, studeranderepresentant 

Övriga närvarande: 
Per Axelsson, vicedekan 
Lena Högback, kanslichef 
Christine Lövtrup, controller  
Peter Lexelius, fakultetssamordnare 
Elena Lindholm, forskningssamordnare 
Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare 
Per Melander, kommunikatör 
Kathrine Flyborg, sekreterare 
 
Förhindrade: 
Jesper Enbom (ersätts av Pär Sundström) 
Ellen Grönlund, studeranderepresentant 
 
 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

86 Fastställande av föredragningslista Nämnden beslutar 
 
- att fastställa föredragningslista med tillägg att 
under övriga frågor kort lyfta kvalitetssäkring av 
forskning. 

87 Utseende av protokolljusterare Nämnden beslutar 
 
- att utse Erland Mårald att jämte ordförande justera 
protokollet. 

Information/diskussion  

88 Anmälan av beslut Bilaga p 88 läggs till handlingarna.  

89 Information från fakultetens kommittéer Bilaga p 89 läggs till handlingarna. 

90 Information om Humanistiska fakultetens 
ekonomiska uppföljning och prognos 2 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 90. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut  

91  Plan för förbrukning av fakultetsgemensamt 
myndighetskapital (uppdaterad med prognos 
2 år 2020) 
 
Dnr FS 1.3.2-1516-19 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 91. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att fastställa framlagd plan för förbrukning enligt 
bilaga. 
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92  Revidering av Humanistiska fakultetens 
verksamhetsplan 2020-2022 
 
Dnr FS 1.3.1-1582-19 

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 92. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att fastställa reviderad Verksamhetsplan 2020-2022 
inklusive reviderad bilaga B, Strategisk kompetens-
försörjningsplan 2020-2022, med smärre 
redaktionella ändringar (nytt dokument biläggs 
protokollet) 
 
- att fastställa bilaga C, Handlingsplan för arbetsmiljö 
och lika villkor 2021. 

93  Humanistiska fakultetens budget för år 2021 
 
Dnr FS 1.3.2-1063-20 

Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 93. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att fastställa dokumentet Budget för 2021,  
 
- att fastställa tilldelningen till institutioner och 
enheter, samt 
 
- att myndighetskapitalet på institutionsnivå ska 
ligga inom intervallet 9 till 15 procent av årets 
kostnader på verksamhetsgren. 

94  Revidering av Humanistiska fakultets-
nämndens besluts- och delegationsordning 
Dnr FS 1.1-1653-19 

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 94. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att fastställa revideringar under punkterna 2.8 och 
3.2 i Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och 
delegationsordning, samt 
 
- att punkten förklaras vara omedelbart justerad.  

95  Revidering av utbildningsplan – 
Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp 
 
Dnr FS 3.1.3-1921-20 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet enligt bilaga 
p 95. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att godkänna föreslagna revideringar, med smärre 
redaktionella ändringar, av utbildningsplan för 
Humanistiskt samhällsprogram. Ny bilaga biläggs 
protokollet. 
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96  Tillstyrkan av examensbeskrivning för 
filosofie kandidatexamen med inriktning 
historisk samhällsanalys 
 
Dnr FS 3.1.5-2028-20 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet enligt bilaga 
p 96. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att tillstyrka föreslagen examensbeskrivning för 
filosofie kandidatexamen med inriktning historisk 
samhällsanalys. 

97  Nytt sammanträdesdatum i maj 2021 Åsa Karlsson Sjögren föreslår att nämnden istället  
för mötet den 19 maj sammanträder måndagen den 
24 maj kl. 13.00.  
 
Nämnden beslutar 
 
- att sammanträdet i maj 2021 flyttas fram till  
24 maj, kl. 13:00. 

98  Övriga frågor Irene Gustafson skulle vilja ha en diskussion om 
kvalitetssäkring av forskning vid något av kommande 
nämndsammanträden. Åsa Karlsson Sjögren 
informerar att dessa frågor lyfts i bl a forsknings-
strategiska kommittén. Dessutom pågår en översyn 
av rutiner vid utseende av betygsnämnder och 
suppleanter till dessa samt ordföranden liksom 
dennes roll vid disputationsakter. Detta kommer att 
innebära att fakultetsnämnden får tillfälle för 
strategiska diskussioner kring kvalitetssäkring av 
forskning.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Justeras Vid protokollet 

 
 
Åsa Karlsson Sjögren 

 
 
Kathrine Flyborg 

 
 
Erland Mårald 

 

 


