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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1577-14). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Förslag till ny ställföreträdande 

föreståndare vid Centrum för forskning 

om ojämlikhet i hälsa – CHESS – tiden 

2014-10-01 - 2015-07-31 (dnr SU FV-

1.2.2-2672-14). Föredragande: Agneta 

Wong, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap 

Rektor beslutar utse Jenny Eklund som 

ställföreträdande föreståndare. 

 

3. Avtal gällande projekt inom Erasmus+ 

Strategiska Partnerskap, koordinerat av 

Institutionen för orientaliska språk (dnr 

SU FV-6.4-1329-14). Föredragande: 

Helena Björck, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

4. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till professor vid Institutionen 

för molekylär biovetenskap, Wenner-

Grens institut (dnr SU FV-2.3.2-0147-

14). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-11-01 

befordra Anna-Lena Spetz till professor i 

immunbiologi med inriktning mot 

grundläggande vertebratimmunologi, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

5. Överenskommelse om 

utbildningssamarbete med KI och KTH 

avseende gemensamt program i 

molekylära tekniker i livsvetenskaperna 

som ska leda till gemensam examen (dnr 

SU FV-6.1.2-2782-14 ). Föredragande: 

Johan Grundberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelse. 
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6. Anhållan om tillstånd att använda 

tregradig betygsskala (U/G/VG) för 

moment i kurserna Matematik I och 

Matematik för naturvetenskaper I, samt 

för Matematik för naturvetenskaper I att 

den del av kursen som betygsätts med 

tregradig skala får överstiga hälften av 

kursens poängtal (dnr SU FV-6.1.2-2781-

14). Föredragande: Johan Grundberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

 

Rektor beslutar att ge tillstånd enligt 

anhållan.  

 

7. Anhållan från Institutionen för miljö, 

ekologi och botanik om disponering av 

avkastningen från C. Brandels stiftelse. 

(dnr SU FV-2.1.8-2785-14). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 3 000 

kronor. 

8. Anhållan från Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi om 

disponering av avkastningen ur stiftelsen 

Sven Erik Daniels minne (dnr SU FV-

2.1.8-2747-14). Föredragande: Carola 

Karpegård, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 3 000 

kronor. 

 

9. Anhållan från Institutionen för miljö, 

ekologi och botanik om bidrag ur 

Amanda Hammarlunds stiftelse (dnr SU 

FV-2.1.8-2786-14). Föredragande: 

Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

163 000 kronor. 

 

10. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om mottagare av stipendium ur Stiftelsen 

Stockholms stads fond för främjande av 

vetenskaplig forskning inom högskolans 

stats- och rättsvetenskapliga fakultet 

(118 000 kronor) (dnr SU FV 2.1.9-1645-

14). Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

118 000 kronor. 

 

11. Anhållan från Institutionen för miljö, 

ekologi och botanik om bidrag ur N F 

Netzels fond (dnr SU FV-2.1.8-2787-14). 
Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med          

88 000 kronor. 

 

12. Beslut om återkallande av 

antagningsbeslut (dnr SU FV-3.2.1-2499-

14). Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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13. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2481-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

14. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2070-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

15. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-09-15 (dnr SU FV-2.5.1-1810-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

16. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-09-15 (dnr SU FV-2.5.1-2107-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

17. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-09-15 (dnr SU FV-2.5.1-2071-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

18. Anmälan av beslut fattat av dekanus vid 

Styrelsen för forskning, Karolinska 

Institutet, om utseende av ledamöter och 

suppleanter i Centrum för 

idrottsforsknings (CIF) styrelse för 

perioden 2015-2017 (dnr SU 1.2.2-1819-

14). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

19. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att kalla professor i 

astropartikelfysik och kosmologi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-2680-14). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att kallelse av professor 

ska ske. 

20. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

professor i astropartikelfysik och 

kosmologi vid Fysikum(dnr SU FV-

2.3.1.1-2680-14). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Katherine 

Freese som professor i astropartikelfysik 

och kosmologi fr.o.m. 2014-10-01 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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21. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap och Centrum för de 

humanistiska ämnenas didaktik om att 

innevarande mandatperioden förlängs för 

nuvarande institutionsstyrelsen. (dnr SU 

FV-1.2.2-2805-14). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att förlänga 

mandatperioden för ledamöter och 

suppleanter i institutionsstyrelsen tills 

vidare, dock längst till och med 2015-06-

30. 

22. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor i sociologi, vid 

Institutet för social forskning (SOFI) (dnr 

SU FV-2.3.2-1530-14). Föredragande: 

Linus Richert, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-10-02 

befordra Kenneth Nelson till professor i 

sociologi med inriktning mot komparativ 

socialpolitik med anställningsvillkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

23. Utseende av ny ställföreträdande prefekt 

vid Engelska institutionen (dnr SU FV 

1.2.2-2798-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap 

Rektor beslutar att utse professor Maria 

Kuteeva som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2014-10-01 – 2015-07-31.   

 

24. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för lingvistik  

(dnr SU FV 1.2.2-2793-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Francisco 

Lacerda som prefekt och professor 

Bernhard Wälchli som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-10-01 –  

2017-07-31.   

25. Anmälan av yttrande över remissen 

Utvärdera för utveckling – om 

utvärdering av skolpolitiska reformer 

(SOU 2014:12) (dnr SU FV-1.1.3-1698-

14). Föredragande: Per Båvner, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna.  
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26. Anmälan av yttrande över remissen 

Examenspremier till vissa lärare 

(U2014/4064/SF) (dnr SU FV-1.1.3-

1951-14). Föredragande: Per Båvner, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna.  

   

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

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 


