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Dnr STYR 2020/2165 

Simon Graner och Camilla Rapp ges närvaro- och yttranderätt. 

Till justeringsperson utses Ines Bramao. 

§ 8 Budget och § 9 Nya kursplaner psykoterapeutprogrammet 
byter plats, därefter fastställs dagordningen enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

Inget att rapportera. 

a) Robert Holmberg meddelar att val av styrelseledamöter är 
pågående, sammanräkning sker 18/12. 

Val av skyddsombud och biträdande skyddsombud är 
pågående till 10/12. 

b) Robert Holmberg meddelar att fakultetsstyrelsen har beslutat 
att gå vidare genom att ge Akademiska Hus i uppdrag att ta 
fram en programhandling. Det innebär bland annat vissa 
ekonomiska åtaganden. 



§ 6. Examinatorer vt21 

§ 7. Kursutbud ht21 

§ 8. Budget 2021 

§ 9. Nya kursplaner 
psykoterapeutprogrammet 

Konstruktionen på parkeringsplatsen med kylaggregat och 
värmeväxlare måste flyttas, placeringen påverkar antalet 
parkeringsplatser och nybyggnationen. Om inte en lösning 
presenteras så påverkas hela projektet. 

c) Robert Holm berg påminner om de anpassningar som ska 
göras utifrån nytt beslut av dekanen 2/12. 
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Dessa innebär att undervisningen så långt som möjligt skall 
vara digital. Det gäller höstterminen ut till 15/1 2021 och första 
delen av vårterminen till 17/2. För resten av vårterminen skall 
undervisningen så långt som möjligt fortsatt vara digital men 
med inslag på campus. För moment som svårligen kan ske 
digitalt får genomföras fysiskt. För internationella studenter 
gäller att de måste ha viss del på campus på grund av 
Migrationsverkets regler för uppehållstillstånd. 

d) Robert Halmberg och Sofia Bunke rapporterar kort från ett 
möte på fakultetsnivå med andra institutioner om kommande 
arbete; fokus ligger på stöttande funktioner för fortsatt 
utveckling. 

Mötet bifaller lagt förslag. 

Mötet bifaller lagt förslag. 

Robert Halmberg och Camilla Rapp presenterar och går igenom 
PM om budgetprocessen och förslag till budget. PM kan ses 
som förklarande av poster och begrepp. 

Några punkter som särskilt diskuteras: 
- Långsiktighet går inte att få in budgeten; vi kan inte spara för 
kommande tjänstetillsättningar. 
- Indirekta kostnader (medel som avsätts uppåt till fakultets
och universitetsnivåer) har ökat markant. Ordentlig 
genomlysning efterfrågas. 
- Myndighetskapitalet måste minskas. 

Risker: 
- Att binda upp sig för längre tid baserat på mer tillfälliga 
medel, som till exempel ersättning för den kompletterande 
utbildningen. 
- Nybyggnation och renoveringar. 
- Ökande lönekostnader ersätts inte. 

Mötet beslutar att anta lagt förslag till budget för 2021. 

Catharina Strid redogör för arbetet med nya kursplaner för 
psykoterapeutprogrammet. Dessa har passerat institutionens 
kursplanegrupp och ledningsgruppen för 
psykoterapeutprogrammet. Ledningsgruppen har också antagit 
nya litteraturlistor och antagningskriterier. 

Det finns även en ny utbildningsplan, fastställd av 
faku ltetsstyre I sen. 

Den stora förändringen är anpassning till kursplanemallen; 
bland annat uppdelningen av kursmålen i tre kategorier. 

Kommande utvärdering, under 2022, är ett bra tillfälle att se 
över kursmål, formuleringar och examinationsformer. 

För psykodynamisk inriktning kurskoderna PTPP0l , PTPP02, 



§ 10. Utvecklingsplan FK, BVP, 
Master 

§ 11. Förslag till plan för jämställdhet 
på institutionen 

§ 12. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 

§ 13. Etzel Cardeiia: Förfrågan om 
Institutionen för psykologi som 
utgivare av en ny tidskrift: Journal of 
Anomalous Experiences 
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PTPP03, PTPP04, PTPP05, PTPP06 och PTPP07. 
För kognitiv-beteendeinriktning: PTPN0l, PTPPN02, PTPN03, 
PTPN04, PTPN05, PTPN06 och PTPN07. 
För familjeterapi: PTPR0l , PTPR02, PTPR03, PTPR04, 
PTPR05, PTPR06 och PTPR07. 
Mötet beslutar att fastställa samtliga kursplaner. 

Henrik Levinsson och Simon Graner redogör för den 
utvecklingsplan som är framtagen. Bakgrunden är den gjorda 
utvärderingen, sakkunnigutlåtande samt deras lista på 
åtgärdsförslag. 

Utvecklingsplanen ,är förankrad i de respektive 
ledningsgrupperna. Några fokus i fortsatt arbete ska vara 
karriärperspektiv, arbetsliv, praktiska inslag, översyn av 
litteraturlistor och kontinuerligt arbete med kursutvärderingar. 

I planen är det specificerat vem som har ansvar för olika 
punkter samt att dessa ska gå att följa upp. 

Mötet beslutar att anta utvecklingsplanen. 

Robert Holmberg och Sofia Bunke redogör för förslaget till 
plan för jämlikhet på institutionen. Planen är framtagen i nära 
samarbete med WlNS, Women in Social Science, och Åse 
Innes-Ker som studierektor för forskarutbildningen . 

Planen innehåller ett antal delaktiviteter som kan starta 
tämligen omgående. Planen ska också samspela med 
institutionens strategi- och kvalitetsdokument. 

Mötet beslutar att anta planen för jämställdhet på institutionen. 

a) Ledningsgrupp BVP 2020:5 
Ingen närvarande. 

c) Ledningsgrupp Master 2020:6 
Henrik Levinsson lyfter pågående arbete med rutiner för 
kursutvärderingar. 

c) Ledningsgrupp PPT 2020:4 
Catharina Strid lyfter: 
- Ny utbildningsplan, nya kursplaner, litteraturlistor och 
antagningskriterier. 
- Översyn av struktur på kurser över flera terminer. 

d) Ledningsgrupp PSP 2020:8 
Jonas Bjärehed lyfter: 
- Kursutvärderingar. 

c) Forskarkollegium 201126 
Robert Holmberg lyfter: 
- Gäst Ulrika Oredsson, forskningskommunikatör på fakulteten , 
om mediakontakter, forskningspresentationer och mediaträning. 
- RQ20 och forskardagarna och vidare arbete. 

Sofia Bunke redogör för Etzel Cardefias förfrågan om att 
institutionen ska stå som utgivare. 

Mötet diskuterar olika frågor som kostnad, kontinuitet, ansvar 
med mera. Mötet anser att mer fakta behöver inhämtas före 



§ 14 Övrigt 
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beslut samt föreslår att Etzel Cardefia bjuds in till styrelsemötet 
i mars 2021. 

I övrigt inget. 

Robert Holmberg tackar den avgående styrelsen för gott 
samarbete under perioden. 

Vid protokollet 

--~ D(u~ v t ev 3r«f:i-
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Robert Holmberg 


