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Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamöteröteröteröter    Amanda Bjernestedt studerande annat åtagande 
    Olof Sundin professor vård av barn 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrig    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
158 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 
   
159 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
160 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §160a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §160b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 

   
161 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
biologiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/301 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §151. 

Nämnden noterar att Annalena Holm har återtagit 
sin ansökan. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Helena Berglund till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Alexandra Fredriksson. 
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§ Ärende Beslut 

 
162 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/302 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §152. 

Nämnden noterar att Annalena Holm har återtagit 
sin ansökan. 
 
Mot bakgrund av den företagna återremissen och det 
nya yttrandet finner nämnden att den behöver ta del 
av vissa ansökningshandlingar från de båda 
rangordnade sökande. Nämnden konstaterar därefter 
och efter ingående diskussion att yttrandet är 
bristfälligt, trots tidigare återremiss, särskilt vad gäller 
jämförelsen av de båda rangordnade sökande och 
deras centrala meriter. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att ärendet avbryts. 
   
163 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
engelskämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/304 
  
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §154. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tina Gunnarsson till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst tre år 
och fyra månader; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Åsa Melander, Yuxin Shen och 
Thi Tran. 

   
164 Budget 2018. Nämnden beslutar 

 
att i första hand framhålla att utlysning av 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar för 
tillträde den 1 september 2018 bör prioriteras. 
Nämndens uppfattning är att det efter 2017 års 
utlysningsstopp är motiverat med en återgång till den 
tidigare nivån om 25 anställningar för att möjliggöra 
prioriteringar av ämnen enligt de önskemål som kan 
förutses från institutionerna. 
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§ Ärende Beslut 

 
165 Utlysning av doktorandanställning i 

systematisk teologi. 
 
Dnr P 2017/2157 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2017 låta utlysa en 
doktorandanställning i systematisk teologi inom 
projektet Öppningar till det numinösa – 
Skärningspunkter mellan religion och estetik i det 
sekulära samhället med finansiering i tre år av 
projektets medel och i ett år av humanistiska 
och teologiska fakulteterna. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr 


