
 

     

Protokoll nr 1 

2018-01-17 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Paula Blomqvist 
Åsa Constanda 
Ebba Holmström 
Sandra Håkansson 
Pär Nyman 
Caroline Persson 
Pernilla Tunberger 
Katrin Uba 

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

  

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: 

§6 Förstärkning av huvudlärararvode. Övriga punkter flyttas ner. 

§2 Utseende av justeringsperson Pär Nyman 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 2018-01-18:§3 
 

§4 Ekonomi Åsa Constanda redogör för den ekonomiska situationen. Bilaga 
2018-01-17:§4 
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Det finns en oenighet mellan fakultetens controllerfunktion och 
universitetets centrala ekonomiavdelning om hur genomförd 
undervisning som överskrider den i förväg konterade ska bokföras i 
helårsbokslutet. I bilaga 2018-01-17:§4 har, enligt instruktioner från 
fakulteten, hela denna undervisningsskuld bokförts oavsett om de är 
utbetalade eller inte. Troligtvis kommer ekonomiavdelningen att 
besluta att bara utbetalade övertider ska bokföras i helårsbokslutet 
vilket innebär att verksamhetsutfallet blir – 1,1 miljoner kronor 
istället för de -5,8 miljoner som redovisas i bilagan. Med ett 
verksamhetsutfall på -1,1 miljoner kronor blir den utgående balansen 
6,2 miljoner kronor. 
 
Överskottet på forskning/forskarutbildning kommer att betas av 
genom de satsningar styrelsen tidigare beslutat om. På 
grundutbildningssidan kommer de ökade lokalkostnaderna att göra 
att vi får ett negativt verksamhetsutfall.  
 

§5 Examinatorer 2017/2018 Anna Reuterhäll redogör för förslaget. Bilaga 2018-01-17:§5 
 
Styrelsen beslutar  
att anta förslaget. 
 

§6 Förstärkning av huvudlärararvode Anna Reuterhäll rapporterar om hur arbetet fortskrider med att ta 
fram en ny timram med ökade huvudlärararvoden. 
Huvudlärararvodet kommer att bestå av två delar där den ena delen 
utgör administration och kursansvar och den andra delen utgör 
examination. Mattias Sigfridsson och Anna Reuterhäll ska presentera 
ett detaljerat förslag för prefekten som därefter kommer att fatta 
beslut i frågan. De nya ersättningsnivåerna kommer att gälla från 
VT2018. 
 

§7 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att institutionen har anställt Anders Sjögren och Marcus Österman 
som forskare. 

att institutionen har anställt Malin Gadeborg som vikarierande 
kursadministratör och erbjudit Malin Alsing samma typ av tjänst.  

att Rafael Ahlskog anställts som postdoktor inom projektet 
CONPOL (Contexts, Networks and Participation: The Social Logic 
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of Political Engagement). 

att institutionen har erbjudit Helen Lindberg, Marcus Gossas och 
Charlotta Friedner Parrat ALVA-lektorat och Carina Gunnarson och 
Anthoula Malkopoulou tjänster som vikarierande lektorer. 

att institutionen har utlyst fyra doktorandtjänster. 

att institutionen har utlyst ett biträdande lektorat. Inga sakkunniga är 
utsedda ännu. 

att ett sakkunnigutlåtande för det utlysta lektoratet förväntas komma 
i april. 

att ett sakkunnigutlåtande för den utlysta professuren förväntas 
komma i april/maj. 

§8 Meddelanden Prefekten meddelar 
 
att Johanna Söderström har antagits som docent.  
 
att löneförhandlingarna pågår. De förväntas bli avslutade under 
januari månad. 
 
att den första av tre mediadagar har hållits. Den andra dagen som är 
planerad till den 12/2 behandlar statsvetares medverkan i media. 
Den 5/3 kommer den tredje mediadagen att ge deltagarna möjlighet 
att träna på realistiska intervjusituationer inför kamera. 
 

§9 Övriga ärenden Inga övriga ärenden. 

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 

 Justeras: 
 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Pär Nyman 

 


