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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Täby kommun 

rörande samverkansprojekt (dnr SU  

FV-6.1.2-0364-14). Föredragande:  

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Stockholms stads 

utbildningsnämnd rörande 

samverkansprojekt (dnr SU  

FV-6.1.2-0421-14). Föredragande:  

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

3. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension. 

(dnr SU FV 2.3.1.1-0450-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Johan Falk med omfattningen 20 procent 

under perioden 2014-02-01—2014-12-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

4. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV 1.2.2-0179-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Ken 

Benson som prefekt och professor 

Francoise Sullet Nylander till 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-02-15 – 2016-07-31.   

5. Anmälan från Institutionen för svenska 

och flerspråkighet om misstänkt fusk i 

form av otillåtet hjälpmedel vid 

tentamina i kursen Svenska för 

internationella studenter och forskare 

kurs 2, 7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-3640-

13). Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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6. Anmälan från Historiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiat vid 

hemskrivning i kursen Samtidshistoria I – 

Frigörelser, globalisering och protester, 

7,5 + 7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-3817-13). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

7. Anmälan från Institutionen för svenska 

och flerspråkighet om misstänkt fusk i 

form av plagiat vid inlämningsuppgift i 

kursen Framträdande och retorik, 3,5 hp 

(dnr SU FV-2.5.1-3951-13). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

8. Utredning angående anmälan om 

sexuella trakasserier vid Institutionen för 

svenska och flerspråkighet (dnr SU FV-

2.5.3-0246-14). Föredragande: Danijela 

Semunovic, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att vidta de åtgärder som 

föreslås i utredningen. 

 

9. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0465-14). Föredragande: 

Carina Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Astrid 

Pettersson som professor med 

omfattningen 60 procent fr.o.m. 2014-03-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-02-

28 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

10. Anmälan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Förskoledidaktik med inriktning 

mot etik och estetik, 11,5 hp, delkursen 

Individuell skriftlig uppgift, 5,5 hp (dnr 

SU FV-2.5.1-0197-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

11. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap angående inrättande 

av ett centrum för e-förvaltning 

(eFörvaltningslabbet – eGovlab) vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten  

(dnr SU FV-1.2.1-2920-13).  

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-03-01 

inrätta ett centrum för e-förvaltning 

(eFörvaltningslabbet – eGovlab) vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

Det antecknas att rektor beslutar om 

stadgar, utseende av styrelseledamöter och 

föreståndare i särskild ordning.  
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12. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturhistoriska 

riksmuseet avseende samarbete med 

Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (SU FV-6.19-0462-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

13. Utseende av ledamöter i styrelsen för 

Svenska barnboksinstitutet för perioden 

2014-01-01—2016-12-31 (dnr SU FV-

1.2.2-0474-14). Föredragande: Henric 

Hertzman, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Magnus Öhrn, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria, till 

ordinarie ledamot, och universitetslektor 

Maria Andersson, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria, till 

suppleant. 

14. Anmälan av Överenskommelse om 

samverkan mellan Karolinska Institutet, 

Kungliga Tekniska högskolan och 

Stockholms universitet avseende 

SciLifeLab Stockholm (dnr SU FV-6.1.3- 

1250-13). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

15. Utseende av ledamöter i styrelsen samt 

föreståndare för Institutet för 

rättsinformatik (IRI) för mandatperioden 

2014-01-01 – 2016-12-31, (dnr SU FV- 

1.2.2-0025-14). Föredragande: Karin 

Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att till ledamöter utse 

professorerna Cecilia Magnusson Sjöberg, 

Peter Wahlgren och Per Jonas Nordell, 

professor emeritus Peter Seipel, 

säkerhetschef Anne-Marie Eklund 

Löwinder, advokat Lars Johansson, samt 

kansliråd Gustaf Johnssén för 

mandatperioden. 

Till föreståndare utses professor Peter 

Wahlgren. 

16. Svar till Universitetskanslerämbetet 

angående Uppföljning av hur 

jämställdheten utvecklas till följd av det 

ökade självbestämmandet i fråga om 

läraranställningar (SU FV-1.1.1-0505-

14). Föredragande: Anna Jutterdal, 

Personalavdelningen. 

Rektor beslutar avge svar till 

Universitetskanslerämbetet. 

17. Ansökan från Juridiska fakultetsnämnden  

om förlängning av undantaget från att  

tillämpa den sjugradiga betygsskalan  

(dnr SU FV-3.2.5-3736-13).  
Föredragande: Olof Larsson,  

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga undantaget 

från att tillämpa den målrelaterade 

sjugradiga betygsskalan för kurser 

ingående i jurisprogrammet beslutat av 

rektor 2006-12-20.  

Förlängningen gäller fr.o.m. 2014-07-01 

t.o.m. 2017-06-30 med möjlighet till 

förlängning efter förnyad ansökan. 
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18. Anmälan av Stockholms universitets  

yttrande till JO 2013-11-26 och JO:s beslut 

2014-02-04 (dnr SU FV-1.1.3-3128-13) 

Föredragande: Olof Larsson,  

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

19. Anmälan av Internremiss av förslag till 

process för införande av enhetshyra vid 

Stockholms universitet, skickad till 

områdesnämnderna 2014-02-07 (dnr SU 

113-1144-11). Föredragande: Serhat Ok, 

Planeringsavdelningen 

Läggs till handlingarna. 

20. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension 

vid Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-0461-14) 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Birgitta Bergman med omfattningen 80 

procent för perioden 2014-05-01 – 2014-

07-31, 20 procent för perioden 2014-08-01 

– 2014-12-31 och med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

21. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension 

vid Matematiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0361-14) Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Dimitrii Silvestrov med omfattningen 25 

procent under perioden 2014-03-01 – 

2014-12-31 och med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade 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 


