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Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Paula Blomqvist 
Åsa Constanda 
Ebba Holmström 
Sandra Håkansson 
Pär Nyman 
Sven Oskarsson 
Caroline Persson 
Katrin Uba 
Johan Wejryd 

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

  

Adjungerade:  

Anna Reuterhäll sekreterare 

Tove Hellkvist kommunikatör 

Nils Hertting studierektor, grundutbildningen 

 

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

Adjungeringar Anna Reuterhäll, Tove Hellkvist och Nils Hertting adjungeras till 
dagens sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg under Övriga ärenden: 

10a Datum för vårens styrelsemöten. 

§2 Utseende av justeringsperson Ebba Holmström utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.  

§3 Protokoll från föregående Prefekten går igenom föregående protokoll. Sandra Håkansson 
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sammanträde meddelar att Johan Wejryds namn saknas på närvarolistan. 
 
Styrelsen beslutar 
att protokollet ska korrigeras och att ett korrekt protokoll ska 
laddas upp på medarbetarportalen. Därefter kan protokollet läggas 
till handlingarna. Bilaga 2017-11-29:§3 
 

§4 Ekonomi/ Diskussion om 
budgetens inriktning, 
grundutbildningen 

Nils Hertting redogör för promemorian Personella resurser och 
strategiska satsningar inom grundutbildningen. Bilaga 2017-11-29:§4 
 
Efter diskussion beslutar styrelsen  
 
att prefekten ska tydliggöra vilken undervisningsprocent som i 
normalfallet gäller för doktorander, forskare och lektorer. 
 
att avsätta pengar för att upphandla ett planeringsverktyg för 
bemanningsplanering och uppföljning. 
 
att förstärka studierektorskapet genom att öka tjänstgöringsgraden 
till 50 procent. 
 
att väsentligt stärka resurser för kursansvar. 
 

§5 Ersättning för 
doktorandhandledning 

Prefekten redogör för skrivelsen. Bilaga 2017-11-29:§5 
 
Styrelsen beslutar  
att i de fall en doktorand har två handledare ska ersättningen för 
handledning uppgå till 18 lektorstimmar (att fritt fördela mellan 
huvud- och biträdande handledare). 
 
att i de fall en doktorand har tre handledare ska ersättningen för 
handledning uppgå till 22 lektorstimmar (att fritt fördela mellan 
huvud- och biträdande handledare). 
 

§6 Utbildning om härskartekniker Prefekten presenterar ett förslag gällande utbildning om 
härskartekniker. Förslaget innebär att temat ska tas upp i samband 
med internatet.  
 
Styrelsen beslutar  
att anta förslaget. 
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§7 Namnbytesfrågan Prefekten redogör för ärendet. Frågan har diskuterats inom 
respektive personalkategori och det framgår att det inte finns något 
starkt stöd för ståndpunkten att byta institutionens engelska namn. 

Styrelsen beslutar  

att avslå förslaget om namnbyte. 
 

§8 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att institutionen har utlyst ett biträdande lektorat. Sista dag för 
ansökan är 8 december 2017.  

att institutionen har utlyst ett vikariat som kursadministratör. 
Tjänsten har fått 47 ansökningar och en tätgrupp om 4 sökanden har 
sållats fram. 

att två postdoktorer ska anställas inom projektet CONPOL 
(Contexts, Networks and Participation: The Social Logic of Political 
Engagement). Tjänsterna har fått 32 respektive 6 sökanden. 

§9 Meddelanden Prefekten meddelar 
 
att intendenturen har kommit överens om en tillfällig 
fördelningsnyckel för lokalkostnader. Överenskommelsen innebär 
ökade kostnader för nästa budgetår i en storleksordning som 
institutionen kan bära.  
 
att det inte kommer att bli något julbord i år, med däremot en 
personalfest i mars. 
 
att internrevisionen kommer att besöka institutionen för att intervjua 
prefekt och miljöombud om institutionens miljöarbete. 
 

§10 Övriga ärenden 10a Datum för vårens styrelsemöten.  
Anna Reuterhäll presenterar förslag på datum: 

17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj och 13 juni. 

Styrelsen beslutar  
att anta förslaget. 

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 
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 Justeras: 
 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Ebba Holmström 

 


