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 Ärende Åtgärd 

1. Begäran om entledigande från 

anställningen som professor vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

(dnr SU FV-4.2.3-1421-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja Boel Englunds 

begäran om entledigande på grund av 

pensionsavgång från anställningen som 

professor vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik, med verkan fr.o.m. 2015-01-

01. 

2. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Filosofiska institutionen (dnr 

SU FV 1.2.2-1973-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Staffan 

Carlshamre till prefekt och professor 

Krister Bykvist till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-08-01 – 2017-

07-31. 

3. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Slaviska institutionen (dnr SU 

FV 1.2.2-1974-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Tora Hedin till prefekt och forskare Karin 

Grelz till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2014-08-01 – 2014-12-31. 

4. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr 2.3.1.1-1963-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Inger Lindberg med omfattningen 30 

procent under perioden 2014-07-01—

2014-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

5. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Historiska institutionen (dnr 

SU FV 1.2.2-1976-13). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Pär Frohnert till prefekt och professor Jens 

Ljunggren till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2014-08-01 – 2015-07-31. 
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6. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr 2.3.1.1-1965-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Erland Sellberg med omfattningen 20 

procent under perioden 2014-07-01—

2014-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

7. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension. (dnr 2.3.1.1-

1964-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lars Nilsson med omfattningen 50 procent 

under perioden 2014-09-01—2014-12-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

8. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV 1.2.2-1978-

13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Anders Philipsson till prefekt och 

studierektor Anna Chryssafis som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 – 2017-07-31. 

9. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (SU FV-1.2.2-0927-14). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att utse professor Michael 

McLachlan som prefekt och professor 

Christina Rudén som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-08-01 – 2017-

07-31. 

10. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-1.2.2-0940-14). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Stefan 

Nordlund som prefekt och 

universitetslektor Maria André som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 – 2015-07-31.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU FV-

2.3.1.1-1948-14). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med omfattningen 

100 procent fr.o.m. 2014-08-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-07-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

 

12. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om ändring gällande suppleanter i 

Juridiska fakultetsnämnden (dnr SU FV-

1.3.1-1918-14). Föredragande Karin 

Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att Juridiska 

fakultetsnämnden, istället för personliga 

suppleanter, ska ha tre gruppsuppleanter 

för lärarrepresentanterna samt två 

gruppsuppleanter för 

studeranderepresentanterna (1 från 

grundnivå och avancerad nivå, 1 från 

forskarnivå.). 
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13. Anmälan av beslut om inrättande av 

Centrum för universitetslärarutbildning 

(CeUL) (dnr SU FV-1.2.1-1707-14). 

Föredragande: Linda Stridsberg, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna 

14. Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Ekerö kommun 

rörande samverkansprojekt (dnr SU  

FV- 6.1.3-1904-14). Föredragande:  

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna 

15. Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Haninge kommun 

rörande samverkansprojekt (dnr SU  

FV- 6.1.3-1905-14). Föredragande:  

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

16. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet om uppdraget att 

genomföra en kurs i Entreprenöriellt 

lärande HT2014 (dnr SU FV-6.5-0821-14 

dok 8) Föredragande: Ulla-Brita 

Ekqvist, Avdelningen för externa 

kontakter. 

 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen 

17. Utseende av prefekt vid Institutionen för 

lingvistik (dnr SU FV 1.2.2-2006-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Francisco 

Lacerda till prefekt för perioden 2014-08-

01 – 2014-09-30. 

18. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Nationalekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1040-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 

Rektor beslutar att befordra Annika 

Alexius till professor i nationalekonomi, 

särskilt empirisk makroekonomi vid 

Nationalekonomiska institutionen fr.o.m. 

2014-07-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

19. Anmälan av offertförslag till Skolverket 

angående befattningsutbildningen 

Rektorsprogrammet (dnr SU FV 6.5–

1236-14). Föredragande: Ulla 

Lundström, Avdelningen för externa 

kontakter. 

Läggs till handlingarna. 

20. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen angående 

samarbete med Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV 6.1.2-1997-

14). Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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21. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet, Institutionen för 

språkdidaktik, avseende utveckling och 

konstruktion av kartläggningsmaterial för 

nyanlända elever (SU FV-6.1.2-1995-

14). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

22. Entledigande av gästprofessor vid 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-2.3.4-1985-14). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar entlediga Tina Overton 

som gästprofessor fr.o.m. 2014-12-31. 

23. Förslag till innehavare av Karin Kocks 

och Hugo Lindbergs resestipendier för 

läsåret 2014/2015 (dnr SU FV 2.1.9-

0745-14). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendiet i 

enlighet med förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. 

24. Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens 

beslut ur Ossian Winroths minnesfond 

stipendiestiftelser för läsåret 2014/2015 

(dnr SU FV-2.1.9-0745-14). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

25. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

1992-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

26. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

1991-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

27. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende samarbete 

med Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (SU FV-6.1.2–1989-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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28. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och  

vattenmyndigheten avseende samarbete  

med Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (SU FV-6.1.2–1990-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

29. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för data och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.10-

1996-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Barry 

Brown tjänstledigt med 20 procent under 

perioden 2014-04-02 – 2015-01-31. 

30. Avtal om stipendiemedel för mobilitet 

inom Erasmus+, läsåret 2014/2015  

(dnr SU FV-6.1.1-0824-14). 

Föredragande: Helena Björck 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

31. Anmälan av beslut om indragning av 

resurser för doktorand fr.o.m. 2014-06-23 

(dnr SU FV-4.9-0099-14). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap.  

 

Läggs till handlingarna. 

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

ställföreträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats 

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

(protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Hans Adolfsson 


