
 

     

Protokoll nr 8 

2016-10-26 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Katrin Uba 
Anna Danielsson 
Michal Smrek 
Karin Carlsson 
Åsa Constanda 

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

  

Adjungerade:  

Anna Reuterhäll sekreterare 

 

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

Adjungeringar Anna Reuterhäll adjungeras till dagens sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

§9a KoF 

§2 Utseende av justeringsperson Anna Danielsson utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.  

§3 Protokoll från föregående 
sammanträde 

Prefekten går igenom föregående protokoll. 
 
Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-10-26:§3 
 

§4 Ekonomi Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionens 
ekonomiska situation ser bra ut. Styrelsen konstaterar dock att 
institutionen bör reglera den övertid som genererats. 
  
Styrelsen beslutar  
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att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-10-
26:§4 
 
Anna Michalski presenterar intendenturens kostnader i enlighet med 
styrelsens önskemål. Det kan konstateras att lokal- och 
personalkostnader står för de största posterna. Lokalkostnaderna 
för 2017 kommer att öka då vi får tillträde till våra nya lokaler. 
Styrelsen uppdrar åt Anna Michalski att framföra att institutionen har 
svårt att bära ökade kostnader utöver de kostnader som gäller 
lokaler. Styrelsen noterar även den relativt stora 
semesterlöneskulden och uppdrar till Anna Michalski att framföra till 
intendenturstyrelsen att det bör finna en strategi för att hantera den 
och att förhindra att den växer ytterligare. 
 

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att flera institutioner är intresserade av möjligheten att dela en 
informatörstjänst med oss och att samtal med ett par av dessa 
institutioner har inletts. Informatörstjänsten kommer att 
lönekonteras 50% hos oss och 50% hos den institution vi kommer 
att dela tjänsten med.  

att IP-lektoratet har fått 29 ansökningar och att det allmänna 
lektoratet har fått 32 ansökningar. Sökandet efter sakkunniga har 
inletts. 

att beslut om tillsättning av institutionens postdoc-tjänst väntas inom 
kort. 

att två postdoc-tjänster utlysts inom Sven Oskarssons och Karl-
Oskar Lindgrens forskningsprojekt. Sista ansökningsdag var den 1/10 
2016 och beslut om tillsättning förväntas inom kort. 

att institutionen anställt Olle Folke som forskare. 

att institutionen anställt Maria Heimer som forskare. 

att institutionsledningen för närvarande ser över 
undervisningsbehovet inför våren och att vi sannolikt kommer att 
behöva utlysa visstidsanställningar. 

att den utlysta professuren har 16 sökanden (8 externa och 8 
interna). Lena Wängnerud och Øyvind Østerud är sakkunniga. 

§6 Förtydligande från Prefekten presenterar professorsgruppens förslag till förtydligande 
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professorsgruppen avseende 
mentorsprogrammet 

som innebär att varje mentorsuppdrag begränsas till två år.  

Styrelsen beslutar  

att anta förslaget. 

§7 Datorpolicy och datorkommitté Frågan diskuterades och styrelsen beslutade  

att en kommitté behövs för att utreda frågan och formulera en 
policy. 

att Michal Smrek, Katrin Uba och Elin Bjarnegård ska återkomma 
med förslag till grundläggande principer samt inriktning för 
kommitténs arbete till nästa styrelsemöte. 

§8 Meddelanden Prefekten meddelar  

att institutionen var värd för SWEPSA 19-21/10. 136 deltagare 
fördelade på 10 arbetsgrupper deltog i konferensen i vackra Campus 
Gotlands lokaler.  

att lönerevisionen har inletts. Lönesamtal kommer att erbjudas 
samtliga anställda. Enligt planen ska den nya lönen vara satt i mars 
2017. Retroaktiv lön utgår från 1/10 2016. 

att Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat sammanlagt ca 12 
miljoner kronor till tre forskningsprojekt vid vår institution: 

• Helena Wockelberg och Shirin Ahlbäck Öberg, Studier av 
offentlig förvaltning: Finns det en svensk förvaltningsmodell? 
Förvaltningsmyndigheternas självständighet studerad ur ett 
multi-dimensionellt perspektiv, 5 859 000 kr 

• Olle Folke, Lokal politik och förvaltning: Vem vill styra 
svenska kommuner, och spelar det någon roll?, 5 584 000 kr  

• Stefano Guzzini, Makt i internationella relationer, 623 000 
kr     

att Anna Jarstad har tilldelats 43,4 miljoner kronor av Riksbankens 
Jubileumsfond till ett åttaårigt forsningsprogram under rubriken 
Varianter av fred. Johanna Söderström ingår i forskningsprojektet. 
Varianter av fred kommer att ligga vid Umeå universitet.  

att institutionen väntar på beslut om de 11-12 ansökningar som 
skickats in till Vetenskapsrådet. 
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§9 Övriga ärenden 10 a, KoF 

Prefekten meddelar 

att en enkät har gått ut till samtliga anställda som forskar.  

att vi ska skriva en självvärdering. Alla kategorier av forskare ska få 
möjlighet att bidra. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas när 
självvärderingen skrivs. 

 

Avslutning 

 

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 

  

Justeras: 

 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Anna Danielsson 

 


