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Beslut

Stephan Borgehammar utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen och

med tillagg av punkten Etikråd vid HT-fakulteterna.

Information om behovet av språk- och skrivstöd vid
HT-fakulteterna samt om bakgrunden till forslaget,
vilket har tagits fram med anledning av indraget stöd

från Studieverkstaden.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att
- utlysa en tillsvidareanställning som språkpedagog med
organisatorisk placering vid HT-biblioteken
- avsätta myndighetskapital flor att finansiera
ansrällningen från 2022 -07 -01 till 2022-12-3 I
- rekommendera fakultetsstyrelsen att i resurs-
fordelningen for 2023 utöka anslaget till HT-biblioteken
med ett belopp motsvarande årslönekostnaden (heltid)
for en språkpedagogtj änst
- uppdra åt prodekanen for grundutbildning och
bibliotekschefen att tillsammans med biträdande
personalchefen forfatta en utlysningstext som fastställs
av prodekanen
- ge grundutbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera
insatserna inom språk- och skrivstöd inom tre år.

AU beslutar att inrätta ett etikråd vid HT-fakulteterna
med uppgift att vid behov bistå med råd till enskilda

forskare vid HT, framfor allt rörande etikprövning.

Till medlemmar i etikrådet utses

- Bj örn Petersson, HT-fakulteternas vetenskapli ga

ombud, prakti sk filosofi , Filo sofi ska institutionen,
ansvarig
- Niclas Burenhult, allmän språkvetenskap, Språk- och

litteraturcentrum
- Annakim Eltén, HT-bibliotekens forskningsstöd
- Susanne Lundin, etnologi, Institutionen for
kulturvetenskaper
- Frida Mannerfelt, kyrko- och missionsstudier, CTR
- Gabriella Nilsson, etnologi, Instifutionen for
kulturvetenskaper
- Annika Wallin, kognitionsvetenskap, Filosofiska
institutionen.

AU ger forskningsnämnden i uppdrag att hålla kontakt
med etikrådet. Frågan om omfattningen av arbetsinsatsen

får återkomma när etikrådet varit verksamt någon tid.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

179. Språk- och skrivstöd vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Sarq Håkans s on,

Viktoria Hörnlund

Förslag, bilaga S 179.

Dnr STYR 202112633

180. Etikf åd vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Gunnel Holm

Förslag, bilaga $ 180 A.
Beslut, bilaga $ 180 B.

Dnr STYR 20221962
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181. Aktuella JlM-frågor samt återkoppling från
Rådet for jämställdhet och lika villkor.

Föredragande: Isabella Grujoska, Olof Sundin

Föregående JlM-protokoll, sammanställning
över aktuella JlM-frågor, protokoll från Rådet
flor jämställdhet och lika villkor 2022-02-08,
bilaga $ 181 A-C.

182. Återrapportering från besök och JLM-
diskussioner i verksamhetsnämnderna.

183. Li ka vi llkorsb e s lut flor HT-fakulteterna 202 I .

Föredragande: Isabella Grujoska, Olof Sundin

Lika villkorsbokslut, bilaga S 183.

184. Övriga JlM-frågor och meddelanden.

PROTOKOLL 3 (6)

2022-04-20

I anslutning till $ 139 i foregående protokoll meddelas

att flödesschemat for hantering av trakasserier och
kränkande särbehandling har skickats ut till samtliga
prefekter och chefer.

Vid genomgång av sammanställningen av aktuella
JlM-frågor meddelas att fiirsta delen av HT-
fakulteternas seminarieserie om JlM-frågor ägde rum
den25 mars. Dessutom nämns en pågående nationell
forskningsstudie om sexuella trakasserier inom
akademin.

I anslutning till punkt 8 i protokollet från Rådet for
jämställdhet och lika villkor informeras om att SFAD-
samordnarnätverket har haft sina lorsta möten och
främst diskuterat hur arbetet ska läggas upp och hur
frågorna organiseras på olika fakulteter. I anslutning
till punkt 9 diskuteras processen for ansökan om medel
for gästprofessorer av underrepresenterat kön.

Isabella Grujoska och Olof Sundin rapporterar från
besök i verksamhetsnämnderna där man fått
information om vilket arbete som pågår och vilka
planer som finns samt gemensamt gått igenom de
punkter i JlM-planen som rör respektive nämnd.

Diskussion om vikten av att uppmärksamma det
gemensamma arbetet med JlM-frågorna samt att
informationen om JlM-arbetet i nämnderna fors vidare
i organisationen.

Diskussion om HT-fakulteternas Lika villkorsbeslut
for 2021och de svårigheter som upplevs inom JLM-
arbetet.

Isabella Grujoska och Olof Sundin lyfter frågan om
att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att fortydliga
lorväntning arna pâ JlM-arbetet på fakultets-
respektive institutionsnivån.

Frågan återkommer vid nästa AU med ett konkret
ftirslag som underlag.

Jorunn Joiner informerar kort om en diskusston som

fiirekommit med anledning av en forfrågan om
information om könsfordelning och utländsk baþrund i
samband med doktorandanställningar.
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185. Uppfoljning av kvalitetsdialoger for
forskarutbil dning 2021 .

Föredragand e: S tephan B or ge hammar

Rapport, bilaga $ 185.

Dnr STYR 202112820

186. Utseende av externa sakkunniga till
programkonferenser for masterprogram i
kognitionsvetenskap, visuell kultur och
Litterafur-Kultur-Medier.

Föredragand e'. S ar a Håkans s on

Förslag, bilaga $ f86.

Dnr STYR 2022119

187. Marknadsforing av masterprogram vid
HT- fakultet erna 2022-2024.

Föredragand e; Sarq Håkans son

Förslag, protokollsutdrag från GIIN
(220308 och220405), bilagor $ 187 A-C.

Dnr STYR 20221481

188. Nominering av deltagare till LMK-stiftelsens
Idéfontrn2022.

Inbjudan, nomineringar från CTR och SOL,
bilaga $ 188 A-C.

Dnr V 20221877

PROTOKOLL 4 (6)

2022-04-20

Information om rapporten från kvalitetsdialogerna for
forskarutbildningen som under 2021 genomlordes på

temat studie-, lärande- och pedagogiska miljöer.

Diskussion framfor allt om utveckling av kursutbudet
for doktorander samt om doktorandernas möjligheter
att undervisa.

Rapporten läggs till handlingarna.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att i enlighet
med forslaget utse floljande externa sakkunniga:
- Joshua Charles Skewes, Cordula Vesper, Mina
Almasi (studentrepresentant) och Emma Olsen
(studentrepresentant) till programkonferensen ftir
masterprogram i kognitionsvetenskap
- Magdalena Holdar, Andrea Kollnitz, Richard Carlsén

och Otto Ruin (studentrepresentanÐ till program-
konferensen for masterprogram i visuell kultur
- Frida Beckman, Axel Englund, Emma Lennström
och Hedvig Ljungar (studentrepresentant) till
programkonferensen for masterprogrammet
Litteratur - Kultur - Medier.

Sara Håkansson informerar om bakgrunden till ärendet

och beskriver behovet av en strategi for marknadsforing
av masterprogram inom HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forslaget från
grundutbildningsnämnden att avsätta medel
motsvarande l0 %o av en heltidstjänst fr o m 2022-08-15
t o m 2024 -0 6 - 3 0 for aft arb eta me d marknadsforing
av masterprogrammen vid HT-fakulteterna.

Ä.rets kostnader tas från redan avsatta medel. För
folj ande år uppmanas grundutbildningsnämnden att
inkomma med motsvarande äskanden till
budgetberedningen.

Arbetsutskottet beslutar att nominera forskarna Lovisa
Nyman, CTR, och Sara Farshchi, SOL.

AU beslutar vidare om hanteringsordningen att
nominering till LMK-stiftelsens ldéforum kan ske

i AU eller i forskningsnämnden beroende på tid.
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189. Ytterligare tilldelning av medel for
pilotomgång av biträdande universitetslektorer.

Föredragand e: Jo hanne s P er s s on,

Jonas Sundin

Förslag, bilaga $ 189

Dnr STYR 20221407

190. Remiss: En skärpt syn på brott mot journalister
och utövare av vissa samhällsnyttiga
funktioner.

Föredragande: Gunnel Holm

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor S 190 A-8.

Dnr V 20221391

191. Remiss: Förslag med anledning av inftjrandet
av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och som

särskild utbildning på gymnasial nivå samt

forslag avseende ändringar som rör
hantverksprogrammet.

Föredragande'. Gunnel Holm

Missiv, bilaga $ 191

PROTOKOLL 5 (6)

2022-04-20

Arbetsutskottet beslutade 2022-02-16 att bevilja medel
till två utlysningar av biträdande lektorat ($ 153).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forslaget att
- utöka satsningen på biträdande universitetslektorat
motsvarande en tjänst (50 %) om 410 tkr som finansieras
via myndighetskapital
- bevilja medel om 33 % till foljande utlysningar:
SOL, biträdande lektorat i litteraturvetenskap,
CTR, biträdande lektorat i religionshistoria och
arkeologi, biträdande lektorat i historisk osteologi.

AU beslutar vidare om floljande formulering i
utlysningstexten gällande krav for befordran :

För befordran gciller att den sökande ska ha meriterat
sig i sådan utsträcloùng att denne uppfuller lcravenfor
antagning som oavlönad docent enligt HT-fakulteternas
riktlinjer samt ska ha söh och bör ha erhållit acterna

forshtingsmedel i konkuruens.

Samma formulering ska användas vid utlysning av
samtliga de fem biträdande lektorat som delfinansieras
av fakultetsnivån.

Samtliga institutioner och enheter samt HTS och

HTDR har getts möjlighet att yttra sig över temissen,

men inga svar har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår frân altytlra
sig.

HT-fakulteterna lämnar inga synpunkter på denna

remiss.

Dnr V 20221320
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192. Hantering av remissen Utkast till ramverk for
högskolepedagogisk utveckling.

PROTOKOLL

2022-04-20

Arbetsutskottet delegerar till Sara Håkansson att

utforma och avge HT-fakulteternas svar på remissen

efter hörande av grundutbildningsnämnden.

6 (6)

Föredragande: Gunnel Holm

Missiv och utkast, bilagor $ 192 A-8.

Dnr V 20221690

193. Föregående protokoll och ev meddelanden. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten Holm

Justeras:

&-<i-
Stephan orgehammar
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