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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att återanställa 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU FV-

2.3.1.1-0306-13). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Astrid Gräslund med en omfattning av 10 

procent fr.o.m. 2013-03-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2014-02-28, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

2. Anmälan från prefekten vid Juridiska 

institutionen om misstänkt fusk i form av 

otillåtna anteckningar vid examination i 

kursen Civilrätt 2, 22,5 Hp (dnr SU 35-

3796-12). Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

3. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.5-0318-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

4. Anhållan från prefekten vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2013-04-01 

(dnr SU FV-1.2.2-0427-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, ska 

vara sammansatt enligt bilaga R-01-

130207. 

5. Nominering av ledamot till Skatteverkets 

insynsråd (dnr SU FV 6.1.2-0260-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, att nominera 

professor Ann-Sofie Kolm och professor 

Hans Wijkander, Nationalekonomiska 

institutionen. 
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6. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i data- och 

systemvetenskap, vid Institutionen för 

data- och systemvetenskap (dnr SU 616-

3417-12). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Bo Sundgren 

som gästprofessor under perioden 2013-

03-01 – 2014-02-28, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

7. Förslag från samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att återanställa 

professor efter pension vid Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

FV 2.3.1.1-0280-13). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Louise Yngström fr.o.m. 2013-03-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2013-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8. Anmälan av lägesrapport nr 1 om 

Stockholms universitets 

försöksverksamhet med särskilt utvalda 

VFU-skolor med anknytning till 

lärarutbildningarna (dnr SU FV-6.5-

0259-13). Föredragande: Anna-Karin 

Björling, Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

9. Inrättande av beredande råd till rektor. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

10. Utseende av vikarierande 

ställföreträdande prefekt vid Institutionen 

för arkeologi och antikens kultur (dnr SU 

FV 1.2.2-0419-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Arja 

Karivieri till vikarierande ställföreträdande 

prefekt för perioden 2013-01-24 – 2013-

12-31. 

 

11. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension. 

(dnr SU 611-2415-12). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att professor Kenneth 

Hyltenstams ska vara fortsatt återanställd 

med omfattningen 70 procent för perioden 

2013-01-01 t.o.m. 2013-07-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  
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12. Anmälan från en studierektor vid 

Juridiska institutionen om misstänkt fusk 

i form av otillåtet hjälpmedel i kursen 

Civilrätt II, 22,5 hp (dnr SU 35-3800-12). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter 

har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, 

Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 


