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Närvarande ledamöter 
Christer Nordlund, ordförande 
Marlene Johansson Falck 
Anna-Lill Drugge 
Annika Egan Sjölander 
Carla Jonsson 
Frida Marklund 
Erik Sigurdsson 
Peter Henning 
Kajsa Törmä, doktorandrepresentant 

Ärende 

55 Fastställande av föredragningslista 

56 Utseende av protokolljusterare 

57 Föregående sammanträdesprotokoll 

Information/ diskussion 

58 Anmälan av beslut 

59 Information från fakultetens kommitteer 

60 Fakultetsledningen informerar. 

Övriga närvarande: 
Lena Högback, kanslichef 

Christine Lövtrup, controller fr.o.m. p 62 
Peter Lexelius, fakultetssamordnare 

Olle Sundström, forskningssamordnare 
Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare 
Per Melander, kommunikatör 
Kathrine Flyborg, sekreterare 

Förhindrade: 
Stefan Gelfgren (ersätts under vi 22 av Lars Samuelsson) 
Lars Samuelsson (ersätts av Frida Marklund) 
Christer Karlsson (extern ledamot, ingen ersättare) 
Ylva Kemi (studeranderepresentant, ingen ersättare) 
Dani Liljedahl (studeranderepresentant, ingen ersättare) 

Beslnt/ Åtgärd 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar 

- att utse Anna-Lill Drugge att jämte ordförande justera

protokollet.

Christer Nordlund föredrar ärendet enligt bilaga p 57. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.

Bilaga p 58 läggs till handlingarna. 

Bilaga p 59 läggs till handlingarna. 

Christer Nordlund inleder med att berätta om att arbetet 

med Karin Rödings rapport "Umeå universitets hantering av 
misskötsamhet - 32 framåtsyftande förslag till förändring" 
pågår intensivt på flera nivåer. Den nya handläggningsord

ningen "Stöd till chefer vid hantering av kränkande sär
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier" är nu i 
princip klar och kommer att fastställas av rektor inom kort. 
Marlene Johansson Falck informerar om att Humanistiska 
fakulteten, på eget bevåg, har genomfört en fortbildnings

halvdag om sexuella trakasserier. Det var en workshop för 
chefer och biträdande chefer som leddes av etnologen Jesper 

Fundberg. Arbetet fortsätter även i universitetets och 
fakultetens kommitte för lika villkor (LIV och KLIV) med 
flera inplanerade aktiviteter. 
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61 

62 

Avstämning av arbetet med fakultetens 
verksamhetsplan för 2023-2025 

Lägesrapport - forskarutbildning vid 
Humanistisk fakultet 2021 

Arbetet med profilområden fortsätter. Det är ännu oklart hur 
ansökningsprocessen ska se ut. Finansiärerna (VR m.fl.) ska 
presentera ett nytt förslag 1 juni. Det lutar dock åt att 
lärosätena ska gå in med en ansökan (men som kan rymma 
ett eller flera profilområden) och att denna fördelning 
ersätter den indikatorbaserade tilldelningen som nu 
används. Alldeles oavsett utfall kommer UmU att arbeta med 
sina profilområden internt. Universitetsledningen ser detta 
som en metod för att främja samarbeten och nya forskar
konstellationer. Av de drygt 20 förslag som inkom återstår 
nu fyra tentativa teman:" Arktis", "Sustainable Society", "Life 

Long Health" och "Molecular Mechanisms of Life". Forskare 
och forskargrupper från Humanistiska fakulteten finns med i 
åtminstone tre av dessa. 

Fakultetens arbete med Verksamhetsplanen för 2023-2025 
pågår inom fakultetsledningen, med inspel från de 
strategiska kommitteerna, och kommer att presenteras som 
en punkt (p 61) på dagens nämnd. 

Samverkan fortsätter att vara ett viktigt diskussionsämne, 
inte minst mot bakgrund av den så kallade gröna 
omställningen i norra Sverige. Frågan är hur Umeå 
universitet på bästa sätt kan bidra till denna process och hur 
universitetet bäst kan dra nytta av de nya möjligheter som 
öppnas. Idag hålls en konferens på detta tema som heter 

"Samverka: Meriterna, medlen och målen", där Christer 

Nordlund ska medverka. Vidare tipsar han om boken 
"Humanister i offentligheten: Kunskapens aktörer och 
arenor under efterkrigstiden". 

Umeå universitet får besök av utbildningsminister Anna 
Ekström i morgon och hon ska bland annat besöka 
Bildmuseet. 

Avslutningsvis nämner Marlene Johansson Falck att det har 
hållits dialoger med företrädare för 32 program för att 
diskutera kvalitetssystemet. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 61. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Olle Sundström föredrar ärendet enligt bilaga p 62. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 

63 Extra budgetbeslut för Humanistiska 
fakulteten 2022 

Dnr FS 1.3.2-1750-21 

64 Humanistiska fakultetsnämndens besluts
och delegationsordning 

Dnr FS 1.1-969-22 

65 Prioritering av Humanistiska fakultetens 
utbildningsutbud 2023-2025 

Dnr FS 3.1.1-968-22 

66 Ändring i beslut: Principer för utlysning av 
publiceringsbaserad resurs för forskning 
2023-2024 

Dnr FS 2.1.6-708-22 

Christine Lö,trup föredrar ärendet enligt bilaga p 63. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fakulteten ska täcka underskottet på 182 tkr kopplat till
Humaniorasatsningen,

- att finansiera kostnaden för universitets- och fakultets
gemensamma kostnader genererade av före detta dekaners
repatriering,

- att kostnader för 2022 ska täckas av myndighetskapital
inom verksamhetsgren forskning och utbildning på
forskarnivå, samt

- att kostnader för 2023 och framåt ska täckas av respektive
års anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Peter Lexelius föredrar ärendet enligt bilaga p 64. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att fastställa Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och
delegationsordning (FS 1.1-969-22).

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet enligt bilaga p 65.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa prioritering av utbildningsutbud vid
Humanistisk fakultet 2023-2025 med redaktionella ändringar.
Nytt dokument biläggs protokollet.

Olle Sundström föredrar ärendet enligt bilaga p 66. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att upphäva principen att andelen behöriga sökande
individer av vartdera könet ska överensstämma med
andelen tilldelade individer av detsamma vid fördelningen
av publiceringsbaserad resurs för forskning 2023-2024,

- att fördela den publiceringsbaserade resursen för forskning
2023-2024 i enlighet med de övriga kvarvarande
principerna, samt

- att Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska
kommitte resp. budgetkommitte och kommitten för lika
villkor, ska inför nästa års fördelning av fakultetens
anslagsmedel, analysera och lämna förslag på hur
fakulteten på bästa sätt kan hantera uppdraget att beakta
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

- att förklara punkten vara omedelbart justerad.
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67 Ändring i beslut: Principer för utlysning av 
publiceringsbaserad resurs för 
nydisputerade för forskning 2023-2024 

Dnr FS 2.1.6-721-22 

68 Övriga frågor. 

Justeras 

Christer Nordlund 

cAVv1A-Rl c� !&¼,
t{( 

Anna-Lill Drugge O U 

Olle Sundström föredrar ärendet enligt bilaga p 67. 

Fakultetsnämnden beslutar 

- att upphäva principen att andelen behöriga sökande
individer av vartdera könet ska överensstämma med
andelen tilldelade individer av detsamma ,id fördelningen
av publiceringsbaserad resurs för nydisputerade för
forskning 2023-2024,

- att fördela den publiceringsbaserade resursen för
nydisputerade för forskning 2023-2024 i enlighet med de
övriga kvarvarande principerna,

- att Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska
kommitte resp. budgetkommitte och kommitten för lika
villkor, ska inför nästa års fördelning av fakultetens
anslagsmedel, analysera och lämna förslag på hur
fakulteten på bästa sätt kan hantera uppdraget att beakta
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

- att förklara punkten vara omedelbart justerad.

Inga övriga frågor. 
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Dnr FS 3.1.1-968-22 UMEÅ UNIVERSITET Bilaga p 65 -- Re,iderad enligt beslut ,id 
Humanistiska fakultetsnämndens 
sammanträde 2022-05-17 

Prioritering av utbildningsutbud vid Humanistisk 

fakultet 2023 - 2025 

Bakgrund 

lnstituti6nerna vid Humanistisk fakultet ska inkomma med förslag på utbildningsutbud för 2023 -2025 den 

19 augusti. Eftersom fakulteten fått en ökning av ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

behöver tidigare fastställda prioriteringar och rutiner för fördelning av resurser till utbildning revideras för 

att stimulera till en expansion av utbildning och för att kunna fördela utökningen. 

Förslaget till revidering av kriterier och rutiner har behandlats vid prefektträff, vid budgetkommitten och 

vid utbildningsstrategiska kommitten. 

Rutiner för tilldelning och avräkning av resurser för utbildning 2023 - 2025 

Fakulteten tilldelar institutionerna en ram som bygger på tidigare års utfall av HST och genomströmning. 

Inom angiven ram enligt förslag nedan ska institutionerna göra ett äskande på utbildnings utbud för tre år. 

Omklassificeringar av kurser finansieras inom institutionens tilldelade ram. Institutionerna kommer inte att 

få betalt för överproduktion. Vid eventuell underproduktion återtas medel. Om institutionen håller sig 

inom tilldelat spann vid de årliga avstämningstillfällena (som gör i mars varje år) görs avräkning först efter 

treårsperiodens slut. Om institutionen ligger under nedanstående spann vid de årliga avstämningstillfällena 

kan återbetalning komma ske årsvis och omfördelning av HST kan komma att göras. 

Beslut om fördelning: 

Estetiska ämnen 

Ide- och samhällsstudier 

Konsthögskolan 

Kultur- och medievetenskaper 

Språkstudier 

120-130 HST/år 

850-870 HST/år

90-95 HST/år

550-570 HST/år

670- 690 HST/år

Det finns resurser kvar för att kunna ge HST till exempelvis enheterna till utbildning. 
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Kriterier för utbildningsutbud 2023-2025 

Fakulteten har inte någon prioritetsordning för utbildningsutbud 2023 - 2025, men följande utbud ska ingå 

i de förslag som lämnas in i augusti: 

• Kurser som ingår i ett basutbud, det vill säga, som kan ingå i en examen och som hör samman med

universitetets kvalitetssystem för utbildning: extern samverkan, forskningsanknytning, hållbar utveckling, 

internationalisering och mångfaldsperspektiv. Exempelvis: 

- kurser och programkurser på avancerad nivå

- programkurser på grundnivå

- kurser på grundnivå som ligger inom det huvudsakliga utbildningsutbudet för ett huvudområde. Det vill

säga, obligatoriska kurser som krävs för att ta ut en kandidatexamen. 

- utbildningar för vilka Umeå universitet har ett nationellt ansvar

• Ett utbud för livslångt lärande

Kurser som inte behöver ingå i en examen men som hör samman med regeringsuppdrag och de perspektiv 

som finns i kvalitetssystemet för utbildning: extern samverkan, forskningsanknytning, hållbar utveckling, 

internationalisering och mångfaldsperspektiv 

• Sommarkurser

Alla institutioner ska ge sommarkurser inom fakultetens ram för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå. 

• Kurser/program som är fakultetssamarbeten

• Kurser som fångar upp humanistiska perspektiv i aktuella världshändelser
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Dnr FS 2.1.6-708-22 Bilaga p 66 -- reviderad enligt beslut 

vid Humanistiska fakultetsnämndens 
, sammanträde 2022-05-17 

Ändring av beslut om principer för tilldelning av 
publiceringsbaserad resurs för forskning 2023-2024

I de principer för tilldelning av publiceringsbaserad resurs för forskning 2023-2024 som 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutade om den 12 april 2022 förekom följande formulering: 

Tilldelningen av publicerings baserad resurs ska ske jämställt. Det innebär att andelen 
behöriga sökande individer av vartdera könet så långt det är möjligt ska överensstämma 
med andelen tilldelade individer av detsamma. De sökandes juridiska kön kommer att 
ligga till grund för k-voteringen. 

Såväl medarbetare på fakulteten som Saco-S-rådet vid Umeå universitet har påtalat den potentiella 
könsdiskriminering som denna fördelningsprincip innebär. Fakultetsledningen har därför 
konsulterat universitetsjuristerua, som har uttalat sig preliminärt i frågan. I en fällande dom i 
Arbetsdomstolen, om ett motsvarande meriteringsstöd riktat till kvinnor ,id ett annat lärosäte (AD 
2015 nr 44), tolkas lagen så att formuleringen om könsk-votering i principerna för tilldelning av 
publicering resurs skulle vara oförenlig med diskrimineringslagen. De undantag för positiv 
särbehandling av underrepresenterat kön, som lagen i vissa fall medger, är inte tillämpliga i detta 
fall, eftersom att de endast kan bli aktuella när sökande har lika eller nästan lika meriter. 

Med anledning av det ovanstående begärde fakultetsledningen, genom forskningssamordnaren, 
den 9 maj 2022 att registraturen vid Umeå universitet skulle hålla på inkomna ansökningar om 
resursen, och inte skicka dem vidare för handläggning vid Kansliet för humaniora, till dess att ett 
beslut om principen var taget av Humanistiska fakultetsnämnden. I möte med Saco-S-rådet och ST 
i Fakultetssamverkansgruppen (FSG) den 10 maj 2022 nådde fakultetsledningen och 
fackförbunden samsyn i frågan om det rimliga i att upphäva principen om könsk-votering av den 
publiceringsbaserade resursen. Vid mötet framkom också att Sacos jurister under föregående år 
hade granskat formuleringen och funnit att k-voteringsprincipen skulle kunna ge ett utfall som är 
könsdiskriminerande. 

Ärendet har beretts av fakultetsledningen vid Humanistisk fakultet och föredragits av forsknings
samordnare Olle Sundström. 

Eftersom ovan citerade formulering om könsk-votering vid tilldelning av publiceringsbaserad 
resurs har befunnits vara oförenlig med diskrimineringslagen beslutar fakultetsnämnden att 

upphäva principen att andelen behöriga sökande individer av vartdera könet ska 
överensstämma med andelen tilldelade individer av detsamma vid fördelningen av 
publiceringsbaserad resurs för forskning 2023-2024 
fördela den publiceringsbaserade resursen för forskning 2023-2024 i enlighet med de 
övriga kvarvarande principerna 
att Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitte, budgetkommitte och 
kommitte för lika villkor, inför nästa års fördelning av fakultetens anslagsmedel, ska 
analysera och lämna förslag på hur fakulteten på bästa sätt kan hantera uppdraget att 
beakta jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. 

Expedieras till: 
Prefekter/föreståndare vid institutioner/enheter, Biträdande prefekter vid institutioner/enheter 
Berit Bergström (Saco-S-rådet vid Umeå universitet), Mats-Åke Lundkvist (ST), Christine Lövtrup 
Per Melander, Registrator 
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Dnr FS 2.1.6-721-22 

Bilaga p 67 -- re,iderad enligt beslut 
vid Humanistiska fakultetsnämndens 
sammanträde 2022-05-17 

Ändring av beslut om principer för tilldelning av 
publiceringsbaserad resurs för nydisputerade för forskning 
2023-2024 

I de principer för tilldelning av publiceringsbaserad resurs för nydisputerade för forskning 2023-
2024 som Humanistiska fakultetsnämnden beslutade om den 12 april 2022 förekom följande 
formulering: 

Tilldelningen av publiceringsbaserad resurs för nydisputerade ska ske jämställt. Det 
innebär att andelen behöriga sökande indi,ider av vartdera könet så långt det är möjligt 
ska överensstämma med andelen tilldelade individer av detsamma. De sökandes juridiska 
kön kommer att ligga till grund för kvoteringen. 

Såväl medarbetare på fakulteten som Saco-S-rådet ,id Umeå universitet har påtalat den potentiella 
könsdiskriminering som denna fördelningsprincip innebär. Fakultetsledningen har därlör 
konsulterat universitetsjuristerna, som har uttalat sig preliminärt i frågan. I en fällande dom i 
Arbetsdomstolen, om ett motsvarande meriteringsstöd riktat till kvinnor vid ett annat lärosäte (AD 
2015 nr 44 ), tolkas lagen så att formuleringen om könskvotering i principerna för tilldelning av 
publicering resurs skulle vara oförenlig med diskrimineringslagen. De undantag för positiv 
särbehandling av underrepresenterat kön, som lagen i vissa fall medger, är inte tillämpliga i detta 
fall, eftersom att de endast kan bli aktuella när sökande har lika eller nästan lika meriter. 

Med anledning av det ovanstående begärde fakultetsledningen, genom forskningssamordnaren, 
den 9 maj 2022 att registraturen vid Umeå universitet skulle hålla på inkomna ansökningar om 
resursen, och inte skicka dem vidare för handläggning vid Kansliet för humaniora, till dess att ett 
beslut om principen var taget av Humanistiska fakultetsnämnden. I möte med Saco-S-rådet och ST 
i Fakultetssamverkansgruppen (FSG) den 10 maj 2022 nådde fakultetsledningen och 
fackförbunden samsyn i frågan om det rimliga i att upphäva principen om könskvotering av den 
publiceringsbaserade resursen. Vid mötet framkom också att Sacos jurister under föregående är 
hade granskat formuleringen och funnit att kvoteringsprincipen skulle kunna ge ett utfall som är 
könsdiskriminerande. 

Ärendet har beretts av fakultetsledningen vid Humanistisk fakultet och föredragits av forsknings
samordnare Olle Sundström. 

Eftersom ovan citerade formulering om könskvotering vid tilldelning av publiceringsbaserad 
resurs har befunnits vara oförenlig med diskrimineringslagen beslutar fakultetsnämnden att 

upphäva principen att andelen behöriga sökande individer av vartdera könet ska 
överensstämma med andelen tilldelade individer av detsamma vid fördelningen av 
publiceringsbaserad resurs för nydisputerade för forskning 2023-2024 
fördela den publiceringsbaserade resursen för nydisputerade för forskning 2023-2024 i 
enlighet med de övriga kvarvarande principerna 
att Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitte, budgetkommitte och 
kommitte för lika villkor, inför nästa års fördelning av fakultetens anslagsmedel, ska 
analysera och lämna förslag på hur fakulteten på bästa sätt kan hantera uppdraget att 
beakta jämställdhet vid fördelning avforskningsmedel. 

Expedieras till: 

Prefekter /föreståndare vid institutioner/ enheter, Biträdande prefekter vid institutioner/ enheter, 
Berit Bergström (Saco-S-rådet vid Umeå universitet), Mats-Åke Lundkvist (ST), Christine Lövtrup, 
Per Melander, Registrator 
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