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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap på ordförande, ledamöter 

och suppleant till styrelsen för 

Stockholms universitets Östersjöcentrum 

för mandatperioden 2014-01-01—2014-

12-31. Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

  

Rektor beslutar enligt förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att 

till ordförande utse Anders Lindberg, JKL 

Group, att till ledamöter utse Björn 

Carlson, BalticSea 2020, Bo Lehander, 

Alsback förvaltning AB, professor Martin  

Jakobsson, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, professor Christina Rudén, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 

professor Ulrika Mörth, Statsvetenskapliga 

institutionen, och forskare Clare Bradshaw, 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik, samt att till gruppsuppleant för 

ledamöterna från Stockholms universitet 

utse forskare Magnus Breitholtz, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap. 

2. Ansökan till Trafikverket om vägvisning 

till Stockholms universitet med anledning 

av Norra länkens införande (dnr: SU FV-

6.19-3789-13). Föredragande: Kersti 

Hedqvist, Tekniska avdelningen. 

Rektor beslutar avge ansökan. 

3. Beslut om utdelning av medel (6 500 

kronor) ur Stiftelsen för etnologi vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.1.9-3759-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 6 500 kronor. 

 

4. Beslut om utdelning av medel (10 000 

kronor) ur Stiftelsen Ann-Margret 

Liljequists fond (dnr SU FV-2.1.9-3799-

13). Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 10 000 kronor. 

 

5. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension. 

(dnr SU FV 2.3.1.1-3827-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Diana Bravo med omfattningen 20 procent 

under perioden 2014-01-01—2014-12-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  
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6. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att förnya 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-3787-13). 

Föredragande: Tina Sjöberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Peter Hagdahl 

som gästprofessor i data- och 

systemvetenskap vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap för perioden 2014-

01-01 – 2014-12-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

7. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Universitetet i Oslo om köp av 

observationstid vid Swedish 1-m Solar 

Telescope, La Palma (dnr SU FV-6.1.1-

3843-13). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar teckna avtalet 

8. Anmälan av samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Upplands Väsby 

kommun (dnr SU SU FV-6.1.2-3791-13). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

9. Extra stöd 2013 till institutioner som 

rekryterat betalande studenter (dnr SU 

113-2716-12). Föredragande: Susanne 

Lindfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag.  

10. Förslag till Stockholms universitets 

miljöhandlingsplan för 2014 och 2015. 

(dnr SU FV-2.10.1-3832-13). 

Föredragande: Jenny Lilliehöök, 

Tekniska avdelningen 

Rektor beslutar att fastställa Stockholms 

universitets miljöhandlingsplan för 2014 

och 2015. 

11. Förslag till ordförande och ledamöter i 

Stockholms universitets miljöråd för 

perioden 2014-01-01—2016-12-31(dnr 

SU FV-1.2.2-3857-13). Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar efter förslag från 

vicerektorerna att utse professor Cynthia 

de Wit, Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap, till ordförande samt efter 

förslag från respektive fakultetsnämnd, till 

ledamöter professor Margareta Törnqvist, 

Institutionen för material- och miljökemi, 

universitetslektor Adam Jacobsson, 

Nationalekonomiska institutionen, 

gästlektor Pernilla Leviner, Juridiska 

institutionen, samt universitetsadjunkt 

Mikael Olofsson, Institutionen för 

språkdidaktik. 

12. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande, Formas, 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-5.1.2-3852-13). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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13. Avtal mellan Vetenskapsrådet och 

Stockholms universitet om beviljat 

bidrag till forskningsprojekt vid 

Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU 5.1.2-3748-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

14. Överenskommelse mellan 

Naturvårdsverket och Stockholms 

universitet avseende samarbete med 

Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (SU FV-5.1.2-3851-13). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

15. Överenskommelse mellan 

Naturvårdsverket och Stockholms 

universitet avseende samarbete med 

Stockholms universitets Östersjöcentrum 

(SU FV-5.1.2-3850-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

16. Verksamhetsplan 2014 (dnr SU FV-

1.1.2-3084-13). Föredragande: Tove 

Holmqvist, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar fastställa Verksamhetsplan 

2014 enligt förslag. 

17. Yttrande över RUFS 2010 – Underlag för 

att bedöma aktualitet och användbarhet 

(dnr SU FV-1.1.1-2883-13). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Stockholms läns landsting. 

18. Återkallande av delegation till 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap avseende 

inrättande av utbildningsprogram och 

fastställande av utbildningsplan för 

Juridiska fakultetens verksamhet (dnr SU 

SU FV-1.1.2-3861-13). Föredragande: 

Linda Stridsberg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

19. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om förlängning av anställning 

som gästprofessor vid Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3504-13). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att förlänga Kimmo 

Erikssons anställning som gästprofessor 

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

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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20. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-

3772-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Walter 

Korpi som professor efter pension fr.o.m. 

2014-01-01 t.o.m. 2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

21. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3841-13). Föredragande: 

Magnus Liw, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Ola Halldén 

som professor efter pension fr.o.m. 2014-

01-01 t.o.m. 2014-06-30  med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

22. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-

3771-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Robert 

Eriksson som professor efter pension 

fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

23. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Specialpedagogiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-2318-13). Föredragande: 

Magnus Liw, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Rolf 

Helldin som professor efter pension fr.o.m. 

2014-01-01 t.o.m. 2014-01-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

24. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

universitetslektor efter pension vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3840-13). Föredragande: 

Magnus Liw, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Bertil 

Nygren som universitetslektor efter 

pension fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-

06-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

25. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om förlängning av anställning 

som gästprofessor vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr SU FV-2.3.1.1-

3847-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att förlänga Akihiro 

Ogawas anställning som gästprofessor för 

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

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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26. Medel till Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

budgetåret 2013 för forskarskola med 

inriktning mot ämnesdidaktik. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att ersätta Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskaps-

ämnenas didaktik med 203 788 kronor för 

drift av den ämnesdidaktiska forskarskolan 

enligt förslag från Samordningsgruppen 

2013-12-18. Ersättningen finansieras 

genom kvarvarande medel från 

Lärarutbildningsnämnden. 

 

27. Avtal mellan Stockholms universitet, 

Institutionen för mediestudier och 

Länsstyrelsen Östergötland avseende två 

uppdrag (dnr SU FV-6.5-3856-13).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

28. Godkännande av villkor för projektbidrag 

från Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-5.1.2-3797-

13). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna Godkännande av 

villkor för projektbidrag. 

29. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap om ändring av 

engelsk översättning av 

Företagsekonomiska institutionens namn 

från School of Business till Stockholm 

Business School (SU FV-1.1.2-3823-13). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 

Rektor beslutar att ändra översättning av 

Företagsekonomiska institutionens namn 

på engelska från School of Business till 

Stockholm Business School. 

 

30. Yttrande över departementspromemorian 

Tillsyn över civila statsfartyg (Ds 

2013:60) (dnr SU FV-1.1.3-3039-13). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Näringsdepartementet 

31. Bidrag från Marianne och Marcus 

Wallenbergs Stiftelse till Juridiska 

institutionen, Stockholms universitet  

(dnr SU FV-5.1.2-3776-13).  

Föredragande: Karin Edman, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

Godkännes. 
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32. Anhållan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen att 

avbryta anställningsförfarandet gällande 

professor i barn- och ungdomsvetenskap 

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU 611-3281-12). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställningsförfarandet 

ska avbrytas.   

33. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden angående anställning 

av gästprofessor vid Romanska och 

klassiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-1338-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa Thomas Johnen 

som gästprofessor vid Romanska och 

klassiska institutionen för perioden2014-

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

särskilt anställningsbeslut.  

 

34. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om tillsättning av en 

ledigkungjord anställning som professor i 

portugisiska (dnr SU FV 2.3.1.1–1338-

13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa Thomas Johnen 

som professor i portugisiska fr.o.m. 2014-

02-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

35. Förslag till växlingsförfarande av 

obalanser i myndighetskapitalet på 

institutionsnivå (nr SU FV-1.1.5-3854-

13). Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag.  

36. Direktiv för utredning av ny lärplattform 
vid Stockholms universitet 
(dnr SU FV-1.1.2-3732-13). 
Föredragande: Ronnie Kron, IT-
avdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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37. Reviderad Besluts- och 

delegationsordning för Stockholms 

universitet (dnr SU FV 1.1.2-3792-13). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar fastställa Besluts- och 

delegationsordningen enligt förslag att 

gälla från och med 2014-01-01.  

 

Detta beslut ersätter Besluts- och 

delegationsordning fastställd 2013-01-31 

(dnr SU FV 1.2.3-0177-13). 

Dessa beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, 

Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Hans Adolfsson 


