
 

     

Protokoll nr 6 

2017-09-13 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Pär Nyman 
Sven Oskarsson 
Katrin Uba 
Sandra Håkansson 
Åsa Constanda 
Caroline Persson 
Ebba Holmström 

universitetslektor, prefekt 
forskare, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
doktorandrepresentant 
chefsadministratör, repr. ta-personal 
studentrepresentant 
studentrepresentant 

  

Adjungerade:  

Anna Reuterhäll sekreterare 

Tove Hellkvist kommunikatör 

 

Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla 
välkomna till dagens sammanträde. 

Adjungeringar Anna Reuterhäll och Tove Hellkvist adjungeras till dagens 
sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 

§2 Utseende av justeringsperson Sandra Håkansson utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.  

§3 Protokoll från föregående 
sammanträde 

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar: 
att ett lektorat i statskunskap är utlyst. 
att institutionen anställt tre lektorer med tidsbegränsad anställning. 
att frågan om namnbytet måste utredas mer. Rapport ska lämnas vid 
nästa styrelsemöte. 
 
Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2017-09-13:§3 
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§4 Ekonomi Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. 
Grundutbildningen har ett negativt verksamhetsutfall som till stor del 
beror på de övertidsersättningar på sammanlagt 1,2 miljoner som 
utbetalats. Dessutom har även kostnader för löner, lokaler och 
intendentur ökat. Grundutbildningen har dock en positiv utgående 
balans. 
Forskning/forskarutbildningen har både ett positivt verksamhetsutfall 
och en positiv utgående balans. 
 
Styrelsen önskar att möjligheterna att få ett mer transparent 
underlag undersöks. Detta är särskilt viktigt inför 
budgetdiskussionen. Rapport ska lämnas på styrelsemötet i 
november. 
  
Styrelsen beslutar  
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-09-
13:§4 
 

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att institutionen anställt 2 lektorer - Olle Folke och Maria Eriksson 
Baaz. 

att institutionen utlyst ett allmänt lektorat.  

att Fredrike Albrecht, Markus Gossas, Jonas Hultin Rosenberg och 
Johan Matz anställts på ALVA-lektorat med 70 procents tjänstgöring 
under höstterminen 2017. 

att institutionen har anställt Tove Hellkvist som kommunikatör. 

att institutionen utlyst en tjänst som personaladministratör. 
Ansökningstiden går ut den 15 september. I nuläget har vi 24 
sökanden till tjänsten. 

att en ny lönerevision är på gång. De nya lönerna gäller från och med 
den 1 oktober 2017. Den nya lönen betalas ut retroaktivt i februari. 

att institutionen har för avsikt att utlysa ett eller flera biträdande 
lektorat så snart som möjligt.  

§6 Förberedelser för prefektval Prefekten redogör för ärendegången. Styrelsen bör tillsätta en 
valberedning vid nästa styrelsemöte. Styrelsen uppdrar åt Sandra 
Håkansson, Åsa Constanda, Katrin Uba och Sven Oskarsson att ta 
fram ett förslag. 
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§7 Extern och intern 
kommunikation 

Kommunikatör Tove Hellkvist presenterar sitt arbete. Prioriterade 
områden är 

att synliggöra institutionens forskning. 

att hitta goda processer för kommunikation, internt och externt. 

att anordna tre mediadagar (halvdagar): 

• Hat och hot på nätet  
• Relationen till media 
• Mediaträning  

Den första dagen anordnas troligtvis den 20/11.  

§8 Skrivelse från 
studieplankommittén 

Prefekten redogör för skrivelsen. Bilaga 2017-09-13:§8. 

Ordet lämnas fritt. Efter diskussion beslutar styrelsen 

att styrelsens beslut om organisation av uppsatsexaminationen som 
fattades 2017-04-19 inte ska implementeras förrän en fördjupad 
diskussion på institutionen har ägt rum där studieplankommittén och 
styrelsens förslag kan ligga till grund. Studieplankommittén och övriga 
kollegor i lärarlagen bereds möjlighet att komma in med nya förslag 
om de så önskar. Styrelsen tar förnyad ställning till dessa förslag vid 
ett sammanträde under hösten. 

att studieplankommitténs uppgifter, sammansättning och arbetssätt 
utreds och diskuteras i kollegiala organ på institutionen med sikte på 
att fastställa ett tydligt regelverk på ett styrelsemöte tidigt 2018. 

§9 Friskvårdsmassage Prefekten redogör för ärendet. Offerter begärdes in och prefekten 
beklagar att svar på dessa inte gavs i tid.  

Styrelsen beslutar  

att göra en ny upphandling. 

§10 Datorpolicy Prefekten meddelar att en datorpolicy är på gång. Styrelsen 
diskuterar frågan och konstaterar att det finns många saker att ta 
hänsyn till. Kostnadseffektiv IT-organisation måste vägas mot 
kärnverksamhetens behov. Styrelsen uppdrar åt Katrin Uba att 
undersöka hur IT fungerar på andra enheter både organisatoriskt 
och kostnadsmässigt. Rapport ska lämnas vid nästa styrelsemöte. 



 

     

Protokoll nr 6 

2017-09-13 

Statsvetenskapliga institutionen 

§11 Implementeringskommitté Prefekten redogör för Michal Smreks förslag. Bilaga 2017-09-13:§11. 
Styrelsen beslutar att inte tillsätta en implementeringskommitté, men 
konstaterar att det finns anledning att tydligare ange vid vilket 
styrelsemöte ett ärende ska följas upp. 

§12 Skrivelse angående 
studenternas psykosociala hälsa 

Prefekten meddelar att studieplankommitténs ordförande dragit 
tillbaka skrivelsen. Bilaga 2017-09-13:§12 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan tills studieplankommittén återkommer med en 
ny skrivelse. 

§13 Meddelanden Inga meddelanden. 

§14 Övriga ärenden Inga övriga ärenden. 

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 

 Justeras: 
 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Sandra Håkansson 

 


