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 Ärende Åtgärd 

1. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Grosshandlare Fred Collins stiftelse (dnr 

SU FV 2.1.8-3474-13). Föredragande: 

Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

80 000 kronor för täckande av del av 

kostnaden för Sport Campus. 

2. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Carl Oscar Alfred Rosengrens stiftelse 

(dnr SU FV 2.1.8-3474-13). 
Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med            

1 100 kronor för täckande av del av 

kostnaden för Sport Campus. 

3. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Axel Ivar Seeligs donationsfond (dnr SU 

FV 2.1.8-3474-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

17 000 kronor för täckande av kostnader 

för medlemsavgift Sport Campus Sweden 

4. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Insamlingsstiftelsen Decemberfonden 

(dnr SU FV 2.1.8-3474.13). 
Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

272 000 kronor för täckande av kostnader    

för samarbetet i Stockholm Science City. 

5. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen John Söderbergs fond (dnr SU 

FV 2.1.8-3474-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

362 000 kronor för täckande del av 

kostnader för medlemsavgift i SUHF . 

6. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen för främjande av internationellt 

vetenskapligt arbete (dnr SU FV 2.1.8-

3474-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 6 500 

kronor för täckande del av kostnader för 

resa till Turkiet och Grekland. 

7. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Makarna Eduard Heckschers 

fond (dnr SU FV 2.1.8-3474-13). 
Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

335 000 kronor för täckande av kostnader 

för medlemsavgift till SUHF. 
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8 Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Kriminologiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV 2.5.1-3177-13). Föredragande: 

Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

9. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Sociologiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV 2.5.1-3115-13). Föredragande: 

Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

10. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV 2.5.1-

3176-13). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

11. Godkännande av villkor för övriga bidrag 

från Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för arkeologi 

och antikens kultur (SU FV-5.1.2-3659-

13). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna Godkännande av 

villkor för övriga bidrag. 

12. Anhållan från Institutionen för material- 

och miljökemi om medel ur Stiftelsen för 

undervisning i metallografi (dnr SU FV-

2.1.8-3649-13). Föredragande: Carola 

Karpegård, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

78 000 kronor. 

 

13. Rekvisition av medel ur Stiftelsen Åke 

Åkesons fond för främjande av forskning 

från Institutionen för material- och 

miljökemi (dnr SU FV-2.1.8-3650-13). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

190 000 kronor. 

14. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om förlängning av anställning 

som gästprofessor vid Institutionen för 

musik- och teatervetenskap (dnr SU FV-

2.3.1.1-3620-13). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att förlänga Gunnar 

Ternhags anställning som gästprofessor för 

perioden 2014-01-01 – 2014-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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15. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-3534-13). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Brendan 

McSweeneys anställning som 

gästprofessor för perioden 2014-01-01 – 

2015-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

16. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för musik- och 

teatervetenskap (dnr SU FV-2.3.10-3652-

13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja tjänstledighet 

för professor Tiina Rosenberg för perioden 

2014-01-01 – 2014-12-31. 

17. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-3535-13). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Janne Tienaris 

anställning som gästprofessor för perioden 

2014-01-01 – 2014-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

18. Anmälan av beslut från styrelsen för 

Fonden för främjande av kontakter 

mellan Sverige och Japan att utdela 

stipendium med 3 700 kronor (dnr SU 

FV-2.1.8-3635-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

19. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV 1.2.2-3532-

13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Gunlög Sundberg som prefekt och 

professor Lena Ekberg som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2013-11-01 – 2015-07-31. 

20. Utseende av ställföreträdande 

föreståndare vid Institutet för social 

forskning (SOFI) (dnr SU FV-1.2.2-

3273-13). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse Gabriella Sjögren 

Lindquist som ställföreträdande 

föreståndare under perioden 2014-01-01 – 

2014-12-31. 

21. Uppföljning av utbildningar som 

befunnits vara på gränsen till bristande 

kvalitet (dnr SU 50-1913-12). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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22. Fördelning av medel för transnationella 

partnerskap i syfte att stärka 

universitetets internationella relationer 

(dnr SU 113-2716-12). Föredragande: 

Susanne Lindfors, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

23. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om fortsatt anställning 

av gästprofessor vid Institutionen för 

neurokemi (dnr SU FV-2.3.1.1-3609-13). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar anställa Bengt Mannervik 

som gästprofessor om 50 procent fr.o.m. 

2014-01-01, tills vidare, dock längst t.o.m. 

2014-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

24. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom projektet 

”Vidareutbildning av lärare” (VAL) 

under höstterminen 2013. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 10 870 362 kronor 

enligt nedan:  

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 875 556 kronor 

Historiska institutionen 34 920 kronor 

Institutionen för litteraturvetenskap och 

idéhistoria 83 332 kronor 

Engelska institutionen 77 663 kronor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

117 458 kronor 

Romanska och klassiska institutionen 

11 905 kronor 

Institutionen för baltiska språk, finska och 

tyska 15 873 kronor 

Institutionen för lingvistik 11 905 kronor 

Romanska och klassiska institutionen 

21 980 kronor 

Institutionen för språkdidaktik 1 239 152 

kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

3 436 944 kronor 

Specialpedagogiska institutionen   

1 522 697 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 687 389 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen 23 809 

kronor 

Matematiska institutionen 127 684 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik  

1 276 545 kronor 

Institutionen för biologisk grundutbildning 

42 013 kronor 

Avdelningen för externa kontakter  

1 263 540 kronor. 
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25. Fördelning av medel till 

Specialpedagogiska institutionen och till 

Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Lärarlyftet II särskolan 

under höstterminen 2013. Föredragande: 

Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 1 482 000 kronor enligt 

nedan: 

Specialpedagogiska institutionen 

1 407 900 kronor 

Avdelningen för externa kontakter 

74 100 kronor. 

26. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Förskolelyftet II under 

höstterminen 2013. Föredragande: 

Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 427 500 kronor enligt 

nedan: 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 227 498 kronor 

Specialpedagogiska institutionen  

148 368 kronor  

Avdelningen för externa kontakter 

51 634 kronor. 

 

27. Fördelning av medel till institutioner, 

Studentavdelningen och till Avdelningen 

för externa kontakter för verksamhet 

inom Lärarlyftet II under höstterminen 

2013. Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 11 116 151 kronor 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 

1 932 294 kronor 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi  

517 678 kronor 

Institutionen för språkdidaktik  

1 933 010 kronor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

103 056 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

4 416 030 kronor 

Institutionen för material- och miljökemi 

1 700 419 kronor 

Studentavdelningen 

5 600 kronor 

Avdelningen för externa kontakter 

508 064 kronor. 
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28. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom projektet 

”Kompletterande utbildning för personer 

med utländsk lärarutbildning” (ULV) 

under höstterminen 2013. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 11 015 636  kronor 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 200 011 kronor 

Engelska institutionen 36 633 kronor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

191 662 kronor 

Romanska och klassiska institutionen  

70 633 kronor 

Institutionen för baltiska språk, finska och 

tyska 23 015 kronor 

Institutionen för språkdidaktik  

3 005 498 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

269 735 kronor 

Specialpedagogiska institutionen   

69 609 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 2 469 552 kronor 

Matematiska institutionen 69 646 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik  

1 638 899 kronor 

Avdelningen för externa kontakter  

2 970 743 kronor. 

 

29. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Forte beträffande beviljat 

bidrag till projekt vid Institutionen för 

socialt arbete (dnr SU FV-5.1.2-3668-

13). Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

30. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

beträffande beviljat bidrag till projekt vid 

CHESS (dnr SU FV-5.1.2-3667-13).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

31. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av professor 

efter pension vid Institutionen för musik- 

och teatervetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3619-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Willmar 

Sauter som professor för perioden 2014-

01-01 – 2014-08-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 



  7 (8) 

32. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3678-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Olov 

Forsgrens anställning som gästprofessor 

för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

33. Utseende av expert till utredningen om 

tillträde till Kapstadskonventionen och 

luftfartsprotokollet (Dir. 2013:103) (dnr 

SU FV-1.1.1-3582-13). Föredragande: 

Ann Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Göran 

Millqvist Juridiska fakulteten, till expert i 

utredningen. 

34. Anmälan av samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Danderyds 

kommun (dnr SU SU FV-6.1.3-3663-13). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

35. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3334-13). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

36. Inrättande av Stockholms centrum för 

krigs- och fredsetik – Stockholm Centre 

for the Ethics of War and Peace 

(SCEWP) (dnr SU FV-1.2.1-1427-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar inrätta Stockholms 

centrum för krigs- och fredsetik vid 

Filosofiska institutionen. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2013-12-03. 

37. Fastställande av stadgar för Stockholms 

centrum för krigs- och fredsetik – 

Stockholm Centre for the Ethics of War 

and Peace (SCEWP) (dnr SU FV-1.2.1-

1427-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgar enligt 

bilaga R-10-131205. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2013-12-03. 

38. Utseende av ledamöter i styrelsen för 

Stockholms centrum för krigs- och 

fredsetik (SCEWP) för perioden fram 

t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.1-

1427-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från vicerektor 

för det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området samt hörande av dekanus vid 

Humanistiska fakulteten och prefekten vid 

Filosofiska institutionen att till ledamöter 

utse professorerna Gustaf Arrhenius, 

Anandi Hattiangadi och Torbjörn Tännsjö, 

Filosofiska institution, samt professor 

Ludvig Beckman, Statsvetenskapliga 

institutionen, och professor Pål Wrange 

Juridiska institutionen. 
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39. Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid 

Stockholms centrum för krigs- och 

fredsetik (SCEWP) för perioden fram 

t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.1-

1427-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från dekanus 

vid Humanistiska fakulteten samt hörande 

av vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området och 

prefekten vid Filosofiska institutionen att 

utse universitetslektor Helen Frowe, 

Wallenberg Academy Fellow, till 

föreståndare och professor Staffan 

Carlshamre till ställföreträdande 

föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2013-12-03. 

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

Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. 

Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


