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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3601-

14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Carl le 

Grand som professor efter pension med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2014-12-

01 t.o.m. 2015-12-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängd 

anställning av gästprofessor i sociologi, 

vid Institutet för social forskning (SU 

FV-2.3.1.1-3392-14). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Stefan 

Svallfors anställning som gästprofessor på 

60 procent av heltid vid Institutet för 

social forskning under perioden fr.o.m. 

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

3. Uppdragstillägg för utveckling av 

samarbete mellan Stockholms universitet 

och KTH inom ramen för verksamhet vid 

NORDITA (Fysikum) 2015 och 2016. 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

avsätta 240 000 kronor för 2015 och 

240 000 kronor för 2016.  

4. Bidrag till forskningssamarbete mellan 

Stockholms universitet och Helsingfors 

universitet (dnr SU 113-2716-12). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag.  

5. Utseende av ställföreträdande prefekt vid 

Zoologiska institutionen (SU FV-1.2.2-

3136-14). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Linda 

Laikre som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-01-01 – 2016-07-31 

6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för organisk kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-

3648-14). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Jan-Erling Bäckvall med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2015-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  
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7. Godkännande av projektbidrag från 

Stiftelsen för strategisk forskning till 

Stockholms universitet, Institutionen för 

biokemi och biofysik (dnr SU FV-6.1.2-

3635-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV -6.1.2-3636-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

9. Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Fysikum (dnr SU FV-5.1.2-

3638-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

10. Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för biokemi och 

biofysik (dnr SU FV-5.1.2-3637-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

11. Anhållan från Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut om 

disponering av avkastningen ur Jakob 

Möllerströms fond för främjande av 

ämnesomsättningsforskning (dnr SU FV-

2.1.8-3590-14. Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

7 000 kronor. 

 

12. Anhållan från Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut om 

disponering av avkastningen ur Ludvig 

och Amanda Rubens fond (dnr SU FV-

2.1.8-3588-14). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

3 500 kronor. 

 

13. Anhållan från Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut om 

disponering av avkastningen ur K.G. 

Lünings fond för genetisk forskning (dnr 

SU FV-2.1.8-3591-14)  Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

3 000 kronor. 
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14. Anhållan från Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut om 

disponering av avkastningen ur A.L. 

Wenner-Grens fond för forskning (dnr 

SU FV-2.1.8-3589-14). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

24 000 kronor. 

 

15. Anhållan från Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut om 

disponering av avkastningen ur Aina och 

Sven-Elis Åhsbergs fond (dnr SU FV-

2.1.8-3592-14). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

7 500 kronor. 

 

16. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen avseende 

samarbete med Centre for Health Equity 

Studies (CHESS) (dnr SU FV 6.1.2-

3658-14). Föredragande: Camilla 

Mogemark, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

17. Åtgärdsredovisning för masterexamen i 

huvudområdet arkeologi (SU FV-1.1.9-

3650-14). Föredragande: Pär 

Brännström, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att avge Stockholms 

universitets åtgärdsredovisning till 

Universitetskanslersämbetet. 

18. Åtgärdsredovisning för kandidatexamen i 

huvudområdet religionshistoria (SU FV-

1.1.9-3649-14). Föredragande: Pär 

Brännström, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att avge Stockholms 

universitets åtgärdsredovisning till 

Universitetskanslersämbetet. 

19. Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för biokemi och 

biofysik (dnr SU FV-5.1.2-3662-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

20. Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV 6.1.2-1669-14). Föredragande: 

Camilla Mogemark, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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21. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Regeringskansliet, 

företrätt av Delegationen för 

migrationsstudier (Delmi) avseende 

samarbete med Kulturgeografiska 

institutionen (dnr SU FV 6.1.2-3664-14). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

22. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av professor 

efter pension vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3574-14).  

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunnar 

Svensson som professor för perioden 

2015-02-01 – 2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

23. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av professor 

efter pension vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3270-14). 

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Dag 

Westerståhl som professor med 

omfattningen 25 procent för perioden 

2015-01-01 – 2015-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

24. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av professor 

efter pension vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3271-14).  

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Torbjörn 

Tännsjö professor med omfattningen 25 

procent för perioden 2015-01-01 – 2015-

06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

25. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förlängning 

av anställning som gästprofessor, vid 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning (SoRAD) (dnr: SU 

FV-2.3.1.1-1575-14). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Ludwig Kraus 

anställning på 15 procent som 

gästprofessor vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) under perioden 

2015-01-05--2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

26. Beslut om förlängd dispositionstid av 

stipendium ur Stiftelsen Kungstenen (dnr 

SU 33-3430-11). Föredragande: Anne 

Krantz, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar förlänga dispositionstiden 

t.o.m. höstterminen 2015. 
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27. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt anställning 

av gästprofessor vid Institutionen för 

musik- och teatervetenskap (dnr 2.3.1.1-

3573-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Gunnar 

Ternhag som gästprofessor med 

omfattningen 40 procent för perioden 

2015-01-01 - 2015-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

28 Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för litteraturvetenskap och idéhistoria 

(dnr 2.3.1.1-3654-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Göran Rossholm med omfattningen 25 

procent under perioden 2015-01-01 - 

2015-06-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

29 Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr 2.3.1.1-3652-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Marie 

Söderberg som gästprofessor med 

omfattningen 20 procent under perioden 

2015-01-01 - 2015-06-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut  

 

 

30 Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr 2.3.1.1-3653-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Roland Lysell med omfattningen 25 

procent under perioden 2015-01-01 - 

2015-06-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

31 Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr 2.3.1.1-3655-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Erland Sellberg med omfattningen 20 

procent  under perioden 2015-01-01 - 

2015-06-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

32 Förlängning av avtal ”Agreement for 

Academic Exchange and Cooperation” 

mellan Fudan University och Stockholms 

universitet (dnr SU FV-6.1.1-2965-14).  

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

33 Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Sociologiska institutionen 

(dnr SU FV-5.1.2-3643-14). 

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 
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34 Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för mediestudier 

(SU FV-5.1.2-3626-14). Föredragande: 

Agneta Sundman Claesson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

35 Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-11-18 (dnr SU FV-2.5.1-2070-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

36 Anmälan av Stockholms universitets 

yttrande i disciplinärende till 

Förvaltningsrätten i Stockholm 2014-09-

30 och Förvaltningsrätten i Stockholms 

dom 2014-11-28 (dnr SU FV-2.5.1-2107-

14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

37 Utseende av representant för Stockholms 

universitet i styrgruppen för OpenLab 

fr.o.m. 2015-01-01 (dnr SU FV-1.2.2-

3700-14). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2015-01-01 

utse professor Mats Danielson till ny 

representant. 

38 Utseende av ställföreträdare för rektor i 

Hans W:son Ahlmanns fond för 

geografisk forskning samt i Axel 

Lagrelius fond för geografisk forskning 

(dnr SU FV-1.2.2-3667-14). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att prorektor, professor 

Hans Adolfsson, fr.o.m. 2015-01-01 

inträder i rektors ställe i Hans W:son 

Ahlmanns fond för geografisk forskning 

samt i Axel Lagrelius fond för geografisk 

forskning. 

39 Utseende av representant för Stockholms 

universitet i Greta Arwidssons fond 

fr.o.m. 2015-01-01 (dnr SU FV-1.2.2-

3668-14). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2015-01-01 

utse vicerektor, professor Karin Helander, 

till ny representant. 

40 Begäran om entledigande från anställning 

som professor vid Institutet för 

internationell ekonomi (dnr SU FV-4.2.3-

3632-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Harry 

Flams begäran om entledigande på grund 

av pensionsavgång från anställningen som 

professor vid Institutet för internationell 

ekonomi, fr.o.m. 2015-02-01. 

41 Tillägg till avtal mellan Stockholms 

universitet och Sida avseende samarbete 

med Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV 6.1.1-3657-

13). Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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42 Begäran om entledigande från anställning 

som professor vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

(dnr SU FV-4.2.3-3633-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Lars 

Naeslunds begäran om entledigande på 

grund av pensionsavgång från 

anställningen som professor vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

fr.o.m. 2015-03-01. 

43 Ersättning till Fastighetsavdelningen för 

kostnader för avveckling av lokaler i 

Campus Konradsberg. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att ersätta 

Fastighetsavdelningen med 39 099 477 

kronor för nedlagda kostnader för 

avveckling av lokaler i Campus 

Konradsberg samt kostnader i samband 

med utflyttning av Engelska skolan per 

den 30 november 2014. 

44 Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom projektet 

”Kompletterande utbildning för personer 

med utländsk lärarutbildning” (ULV) 

under höstterminen 2014. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 10 721 600  kronor 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 84 007 kronor 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet 

91 404 kronor  

Institutionen för baltiska språk, finska och 

tyska 58 240 kronor 

Institutionen för språkdidaktik  

2 374 747 kronor 

Romanska och klassiska institutionen  

90 999 kronor 

Historiska institutionen 48 533 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

505 505 kronor 

Specialpedagogiska institutionen   

141 896 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 2 317 635 kronor 

Matematiska institutionen 106 478 kronor 

Fysikum 118 309 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik  

1 525 382 kronor 

Institutionen för biologisk 

grundutbildning 18 929 kronor 

Avdelningen för externa kontakter  

3 239 536 kronor. 
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45 Fördelning av medel till institutioner och 

Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Lärarlyftet II under 

höstterminen 2014. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 8 466 900 kronor 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 

3 172 620 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

1 599 420 kronor 

Institutionen för material- och miljökemi 

1 415 880 kronor 

Institutionen för språkdidaktik  

1 601 820 kronor 

Avdelningen för externa kontakter 

677 160 kronor. 

46 Fördelning av medel till 

Specialpedagogiska institutionen och till 

Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Lärarlyftet II särskolan 

under höstterminen 2014. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 6 231 200 kronor 

enligt nedan: 

Specialpedagogiska institutionen 

6 175 700 kronor 

Avdelningen för externa kontakter 

55 500 kronor. 

 

47 Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Förskolelyftet II under 

höstterminen 2014. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 344 365 kronor enligt 

nedan: 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 324 365 kronor 

Avdelningen för externa kontakter 

20 000 kronor. 
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48 Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom projektet 

”Vidareutbildning av lärare” (VAL) 

under höstterminen 2014. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske till 

en total summa om 13 016 906  kronor 

enligt nedan:  

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap 358 724 kronor 

Historiska institutionen 53 386 kronor 

Institutionen för litteraturvetenskap och 

idéhistoria 54 600 kronor 

Engelska institutionen 80 079 kronor 

Institutionen för lingvistik 42 466 kronor 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet 

188 065 kronor 

Institutionen för baltiska språk, finska och 

tyska 16 987 kronor 

Institutionen för språkdidaktik  

984 404 kronor 

Romanska och klassiska institutionen  

81 293 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

4 969 907 kronor 

Psykologiska institutionen 18 200 kronor 

Specialpedagogiska institutionen   

1 330 275 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 1 961 712 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen  

12 133 kronor 

Fysikum 24 450 kronor 

Matematiska institutionen 118 309 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik  

1 108 563 kronor 

Institutionen för biologisk 

grundutbildning 

33 126 kronor 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi 26 028 kronor 

Avdelningen för externa kontakter  

1 554 199 kronor. 

49 Anmälan av protokoll från val av 

lärarrepresentanter samt 

gruppsuppleanter till universitetsstyrelsen 

för tiden 2015-01-01 – 2017-12-31 (dnr 

SU FV-1.2.2-3671-14). Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

Det antecknas att lärarna i Stockholms 

universitets valförsamling vid 

sammanträde 2014-12-04 beslutat att till 

ordinarie ledamöter utse professor Astri 

Muren, professor Ylva Engström och 

professor Bengt Novén samt till 

gruppsuppleanter professor Jonas 

Ebbesson och professor Cynthia de Wit 

att. 
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50 Anmälan av beslut om sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

fr.om. 2015-01-01 (dnr SU FV-1.1.2-

2286-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

 

51 Anmälan av beslut från styrelsen för 

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för 

vetenskap, teknik och miljö angående 

innehavarare av Konung Carl XVI 

Gustafs professur i miljövetenskap för år 

2015/16 (dnr SU FV-6.19-0663-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

52 Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för naturgeografi och kvartärgeologi om 

ändring av institutionens namn (dnr SU 

FV-1.9-3671-14). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter hörande av 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, att 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi får ändra sitt namn till 

Institutionen för naturgeografi, i engelsk 

översättning Department of Physical 

Geography, fr.o.m. 2015-01-01. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding  


