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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Botkyrka 

kommun (dnr SU FV- 6.1.3-0013-14). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från en studierektor vid 

Ekonomisk-historiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3653-13). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

3. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från prefekten vid 

Historiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3796-13). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

4. Kontrakt mellan Stockholms universitet, 

Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur, Arkeologiska 

forskningslaboratoriet och Riksbankens 

Jubileumsfond (SU FV-5.1.2-3286-13). 

Föredragande: Agneta Sundman-

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna kontraktet. 

5. Internremiss till områdesnämnderna av 

förslag till ändringar i Regelboken (dnr 

SU FV-1.1.2-0138-14). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

6. Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildning för lärare i särskolan 

höstterminen 2014 inom ramen för 

Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-3289-13). 

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist, 

Avdelningen för externa kontakter. 

 

Rektor beslutar att avge offert till 

Skolverket. 
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7. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående 

återanställning av professor vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0102-14). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Reinhold 

Schuch som professor på deltid med 25 

procent av heltid fr.o.m. 2014-01-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

8. Begäran om entledigande från 

anställningen som professor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.4-0105-

14). Föredragande: Tina Sjöberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja Staffan 

Selanders begäran om entledigande på 

grund av pensionsavgång från 

anställningen som professor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap, med verkan fr.o.m. 

2014-07-01. 

9. Utseende av tillförordnad 

ställföreträdande prefekt vid Engelska 

institutionen (dnr SU FV 1.2.2-0181-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Maria Kuteeva som tillförordnad 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-02-01 – 2014-08-31. 

10. Utseende av ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för musik- och 

teatervetenskap (dnr SU FV 1.2.2-0180-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Joakim Tillman som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-01-01 – 2015-

07-31. 

11. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension 

(dnr SU FV 2.3.1.1-0182-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Gunnel Engwall med omfattningen 50 

procent under perioden 2014-01-01 - 2014-

12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

12. Förslag till förlängt s.k. prefektstyre vid 

Romanska och klassiska institutionen 

samt utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid institutionen 

(dnr SU FV 1.2.2-0179-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att institutionen fortsatt ska 

ledas av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, 

fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-02-15 samt 

att utse professor Ken Benson som prefekt 

och professor Francoise Sullet Nylander 

till ställföreträdande prefekt för samma 

period.  

13. Anmälan av projektavtal mellan 

Stockholms universitet, Uppsala 

universitet och Astra Zeneca AB rörande 

The SciLifeLab cancer stem cell 

program: systems-scale analysis and 

prospective modeling of cancer stem 

cells from patients (dnr SU FV-5.2.2-

0128-14). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 
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14. Ekonomiskt bidrag till anställning av 

internationell handläggare. 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

tilldela Studentavdelningen 540 000 kronor 

för anställning av Mascha Schepers under 

2013. 

15. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om ändrad lön för 

återanställd professor efter pension vid 

Institutionen för socialt arbete (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3956-13) (Jfr dnr SU FV-

2.3.1.1-2352 och dnr SU 611-1961-12). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra lön för Anna 

Hollander fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-

08-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

16. Avtal mellan Stockholms universitet och 

INOM-Akademin/Familjeforum Konsult 

i Skåne AB angående uppdragsutbildning 

(dnr SU FV-6.1.2-0163-14). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

17. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

uppdragsutbildning (dnr SU FV-6.1.2-

0162-14). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

18. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Nationalekonomiska institutionen  

(SUFV-2.3.10–0126-13). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Michael Lundholm tjänstledigt med 100 

procent för perioden 2014-01-20 – 2015-

01-18. 

19. Anmälan av konsortieavtal avseende 

samverkan kring utveckling, drift och 

förvaltning av Nationell infrastruktur för 

terrester och limnisk fältforskning 

(Swedish InfrasTructure for Ecosystem 

Science, SITES) (dnr SU FV-6.1.2-1703-

13). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Läggs till handlingarna. 
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20. Förslag på nya ledamöter och ersättare 

till Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm för perioden 2014-2016 (dnr 

SU FV 1.2.2-3625-13). Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar efter förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

och hörande av vicerektor för det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området att till ledamot föreslå fil. dr. 

Jenny Cisneros Örnberg, professor Johan 

Fritzell, professor Robert Erikson och 

professor Stephan Hau samt till ersättare 

föreslå fil. dr. Jenny Cisneros Örnberg och 

professor Robert Erikson. 

 

21. Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande sammanställning av kostnader 

för särskilt pedagogiskt stöd till studenter 

med funktionshinder budgetåret 2013 och 

uppgifter om studentantal (dnr SU FV-

3.9-3323-13). Föredragande: Monica 

Svalfors, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor.  

22. Reseberättelser avseende resestipendier 

ur Jubileumsdonationen, Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse 2012 (dnr SU 571-

2300-12 ). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar avge förteckning över 

reseberättelser till Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse. 

23. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Rymdstyrelsen om 

beviljat bidrag till forskningsprojekt vid 

Institutionen för geologiska vetenskaper 

(dnr SU FV-6.1.1-0173-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

24. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Rymdstyrelsen om 

beviljat bidrag till forskningsprojekt vid 

Institutionen för astronomi (dnr SU FV-

6.1.1-0174-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

25. 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-6.1.2-0175-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

  



  5 (6) 

26. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-0195-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

27. Tilläggsdirektiv till Utredning av 

organisationen av teckenspråkstolkning 

vid Stockholms universitet (dnr SU 10-

2396-12). Föredragande: Ulf Nyman, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

28. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) angående 

uppdragsforskning med Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-0207-14). 

Karin Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

29.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning efter pension av 

professor vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0164-14). Föredragande: 

Karin Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa professor 

Ronnie Eklund på deltid med 10 procent 

av heltid för perioden 2014-01-01 – 2014-

12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

  

30. Yttrande över remissen Unga som varken 

arbetar eller studerar - statistik, stöd och 

samverkan (SOU 2013:74), (dnr SU FV-

1.1.3-3344-13). Föredragande: Ann 

Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

31. Anmälan från Institutionen för socialt 

arbete om misstänkt fusk i form av 

plagiat vid examination i delkursen 

Kvalitativa forskningsmetoder (7 hp) 

inom kursen Forskningsmetoder (14 hp) 

(dnr SU FV-2.5.1-3785-13). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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32. Avsiktsförklaring gällande deltagande i 

mentorprogrammet Mentor4Research 

som drivs av 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och 

finansieras av Vinnova (dnr SU FV-

5.3.2-0077-14). Föredragande: Christina 

Bendz, Avdelningen för externa 

kontakter.  

 

Rektor beslutar teckna avsiktsförklaringen. 

33. Utseende av ledamot i styrelsen för 

Stockholms matematikcentrum för 

resterande tid av mandatperioden, dvs. 

t.o.m. 2015-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

0239-14). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar i samråd med rektor, 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) att utse 

universitetslektor Alexander Berglund, 

Matematiska institutionen, att ersätta 

professor Yishao Zhou som avsagt sig 

uppdraget.  

34. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

beträffande beviljat bidrag till projekt vid 

SCORE (dnr SU FV-5.1.2-0196-14).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

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 


