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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i psykologi, särskilt 

forskningsmetodik, vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU 615-1970-12). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent  

Mats Nilsson till professor i psykologi, 

särskilt forskningsmetodik, vid 

Psykologiska institutionen fr.o.m. 2013-

07-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2. Fastställande av stadgar för Centrum för 

medeltidsstudier vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-1845-13) 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgar enligt 

bilaga R-5-130613. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2013-06-04. 

3. Anmälan av tecknat avtal mellan 

Stockholms universitet och Stockholms 

universitets studentkår (dnr SU FV-6.1.3-

1852-13). Föredragande: Angelica 

Åberg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

4. Internremiss till områdesnämnderna av 

promemorian Rekryteringsmål för en 

jämnare könsfördelning bland professorer 

– förslag om dialog mellan regeringen 

och lärosätet (U2012/2998/UH) (dnr SU 

FV-1.1.3-1778-13). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

5. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

samarbete med Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV 6.5-1340-13). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 



  2 (5) 

6. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungliga Tekniska 

Högskolan angående samarbete med 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 301-1479-12). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV 2.3.1.1-1302-

13). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Lars-Göran 

Nilsson som professor efter pension fr.o.m. 

2013-08-01 t.o.m. 2014-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

8. Förslag till innehavare av 

donationsstipendier inom 

Naturvetenskapliga fakulteten för läsåret 

2013/2014 (dnr SUFV 2.1.9-0804-13). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendiet i 

enlighet med Naturvetenskapliga 

fakultetsnämndens förslag. 

9. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1842-13). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa  

Inger Wistedt som professor efter pension 

fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2014-07-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Zoologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1759-

13). Föredragande: Mikael Stenberg, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Nils Ryman 

som professor efter pension fr.o.m.  

2013-09-01 t.o.m. 2014-08-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

11. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-

1884-13). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa  

Eskil Wadensjö som professor efter 

pension fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-

05-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

12. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för biokemi och 

biofysik (SU FV-1.2.2-1607-13). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar utse professor Lena Mäler 

som prefekt och professor Gunnar von 

Heijne som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2013-07-01 – 2016-07-31. 
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13. Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom 

Samhällsvetenskapliga fakulteten för 

läsåret 2013/2014 (dnr SU FV-2.1.9-

0804-13). Föredragande: Anita Johnson, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämndens förslag. 

14. Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom Humanistiska 

fakulteten för läsåret 2013/2014  

(dnr SU FV-2.1.9-0804-13). 

Föredragande: Anita Johnson, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Humanistiska 

fakultetsnämndens förslag. 

15. Förslag till innehavare av stipendier ur 

Anna Ahlströms och Ellen Terserus 

Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 

och Samhällsvetenskapliga fakulteten 

2013-2015 (dnr SU FV-2.1.9-0805-13). 

Föredragande: Anita Johnson, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå Stiftelsen att utdela 

stipendier enligt förslag. 

16. Anmälan från en universitetsadjunkt vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap om misstänkt fusk i 

form av plagiering vid examination i 

kursen Praktisk projektledning, 7,5 hp 

(dnr SU FV-2.5.1-1449-13). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

17. Yttrande över upphandlingsutredningen 

slutbetänkande Goda affärer – en strategi 

för hållbar offentligt upphandling (SOU 

2013:12) (dnr SU FV-1.1.3-0956-13). 

Föredragande: Magnus Calais, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

18. Allmänna villkor för avtal om tjänster 

respektive varor (dnr SU FV-2.2.4-1875-

13). Föredragande: Magnus Calais, 

Ekonomiavdelningen . 

Rektor beslutar enligt förslag.  

19. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap om inrättande av s.k. 

prefektstyre vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-1890-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att institutionen ska ledas 

av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, fr.o.m. 

2013-08-01 t.o.m. 2013-12-31 för 

slutgiltigt genomförande av 

sammanslagning av Institutionen för 

franska, italienska och klassiska språk samt 

Institutionen för spanska, portugisiska och 

latinamerikastudier enligt 

universitetsstyrelsens beslut 2013-05-24.  

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2013-06-04. 
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20. Utseende av prefekt vid Romanska och 

klassiska institutionen (dnr SU FV-1.2.2-

1890-13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor  

Ken Benson som prefekt för perioden 

2013-08-01 – 2013-12-31. 

21. Utseende av vikarierande 

ställföreträdande prefekt för Institutionen 

för språkdidaktik (dnr SU FV-1.2.2-

1880-13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse fil. dr.  

Anna Chryssafis till vikarierande 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2013-10-01 – 2014-03-31. 

 

22. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr SU FV 

2.3.1.1-1847-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa  

Karin Becker som professor efter pension 

fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2013-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut  

 

23. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.1.1-1848-

13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Sigurd Allern 

som gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier för perioden 2013-10-01 – 

2014-06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

 

24. Beslut om utdelning av medel ur 

Stiftelsen Anne-Marie Steens minnesfond 

(20 000 kronor) (dnr SU FV 2.1.8-1816-

13). Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 20 000 kronor. 

25. Byte av Erasmusansvarig (Eramus co-

ordinator) vid Stockholms universitet 

(dnr SU 24-0529-12). Föredragande: 

Karin Granevi, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att meddela Education, 

Audiovisual and Culture Executive 

Agency om ny Erasmusansvarig vid 

Stockholms universitet.   

26. Avtal om stipendiemedel för mobilitet 

inom Erasmus avseende läsåret 2013-

2014 (dnr SU FV 6.2.3.-0688-13). 

Föredragande: Karin Granevi 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

27. Fördelning av medel för transnationella 

partnerskap i syfte att stärka 

universitetets internationella relationer 

(dnr SU 113-2716-12). Föredragande: 

Svante Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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28. Beslut om att lämna offert till Skolverket 

på uppdragsutbildning för förskollärare, 

barnskötare och annan pedagogisk 

personal anställd i förskolan inom ramen 

för Förskolelyftet (dnr SU FV-6.5-1879-

13). Föredragande: Ulla Lundström 

Avdelningen för externa kontakter.  

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 

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

prorektor, professor Lena Gerholm och 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 

 


