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 Ärende Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut om utseende av 

ledamöter och suppleanter för 

Stockholms universitet i styrelsen för 

Stiftelsen Aktiverum för tiden 2015-01-

01—2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0902-

15). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna  

2.  Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik (dnr SU FV-1.2.2-

0531-15). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Ove 

Eriksson som prefekt och 

universitetslektor Monika Winder som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2015-08-01 – 2018-07-31.  

3.  Utseende av prefekt vid Institutionen för 

numerisk analys och datalogi (NADA) 

(dnr SU FV-1.2.2-0760-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Lars Arvestad som prefekt för perioden 

2015-08-01 – 2018-07-31. 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen angående 

samarbete med Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-6.1.2-0950-

15). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

5.  Undertecknande av examensbevis för 

studenter som har fullgjort utbildning 

enligt överenskommelse med Kungliga 

Tekniska högskolan om 

utbildningssamarbete avseende 

masterexamen i matematik (dnr SU 301-

3494-12). Föredragande: Jerker Dahne, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att examensbevisets 

förstasida i dessa ärenden ska 

undertecknas av rektor. 

6.  Utseende av föreståndare och biträdande 

föreståndare för Mobile Life VINN 

Excellence Centre (dnr SU FV-1.2.2-

0971-15). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse Kristina Höök till 

föreståndare och Maria Holm till 

biträdande föreståndare för perioden 

2015-04-01—2017-03-31. 
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7.  Förslag från samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV 

2.3.1.1-0573-14). Föredragande: Agneta 

Wong, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Jan 

Blomqvist som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2015-05-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-04-

30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8.  Delegation av föreståndarskap gällande 

hantering av sprängämnen i samband 

med vetenskaplig provtagning av fisk 

med undervattensdetonationer (dnr SU 

FV-2.11.2-0873-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar om delegation enligt 

undertecknat avtal 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 

SU FV-6.1.2-0987-15). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

10.  Konsortieavtal avseende projektet 

”Bärbar influensa diagnostik FLU-ID” 

(dnr SU FV-6.1.2-1043-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

11.  Ansökan om projekt inom Erasmus+ 

Strategiska Partnerskap, koordinerat av 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-6.1.1-0875-15). Föredragande: 

Helena Björck, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att skicka in ansökan till 

Universitets- och högskolerådet. 

12.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig 

oredlighet (dnr SU FV-2.5.2-1413-14). 

Föredragande: Linda Stridsberg, 

Universitetsledningens samordnare. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

13.  Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående 

uppdragsutbildning för lärare och 

fritidspedagoger med start höstterminen 

2015 inom ramen för Lärarlyftet II (dnr 

SU FV-6.5-0927-15). Föredragande: 

Ulla-Brita Ekqvist, Avdelningen för 

externa kontakter. 

 

Rektor beslutar teckna 

överenskommelsen. 

14.  Anhållan om entledigande från professor 

vid institutionen för naturgeografi (dnr 

SU FV-2.3.4-0913-15). Föredragande: 

Anton Lagerbäck, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Frank 

Preusser entledigande från anställningen 

som professor fr.o.m. 2015-04-01.   
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15.  Anmälan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiat vid 

examination i kursen Att handleda 

förskoledidaktisk professionsutveckling i 

verksamhetsförlagd utbildning förskolan, 

7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-0713-15). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

16.  Anmälan från Institutionen för Asien- 

Mellanöstern- och Turkietstudier om 

misstänkt fusk i form av plagiat vid 

examination i delkursen Mellanöstern 

och Nordafrikas litteratur, 7,5 hp, inom 

ramen för Mellanöstern – och 

Nordafrikastudier I, 30 hp (dnr SU FV-

2.5.1–0695-15). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

17.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.5.1-0710-15). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

18.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om tillsättning av en 

ledigkungjord anställning som professor i 

stads- och kommunhistoria vid Historiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1682-

13). Föredragande: Magnus Liw, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Heiko Droste 

som professor i stads- och 

kommunhistoria fr.o.m. 2015-07-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

19.  Överenskommelse mellan KTH och 

Stockholms universitet avseende Nordita 

2014-2016 (dnr SU FV-6.1.3-1044-15). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 
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20.  Utseende av styrgrupp för Stockholm 

Stress Center (SSC) (dnr SU FV-1.2.1-

0685-14). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, på förslag från 

styrgruppens ordförande, att utse följande 

projektledare och biträdande projektledare 

till styrgruppen för SSC för perioden 

t.o.m. 2016-12-31.  

 

Projektledare, professor Torbjörn 

Åkerstedt, tillika ordförande i 

styrgruppen, och biträdande projektledare, 

docent Göran Kecklund, 

Stressforskningsinstitutet, Stockholms 

universitet,  

 

projektledare, professor Mats Lekander 

och biträdande projektledare, docent John 

Axelsson, Institutionen för klinisk 

neurovetenskap, Karolinska institutet,  

 

projektledare, professor Magnus Sverke 

och biträdande projektledare, professor 

Petra Lindfors, Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet,  

 

projektledare, professor Kristina 

Alexanderson och biträdande 

projektledare, docent Ellenor 

Mittendorfer-Rutz, Institutionen för 

klinisk neurovetenskap, Karolinska 

institutet samt 

 

projektledare, professor Hugo Westerlund 

och biträdande projektledare, docent 

Linda Hansson-Magnusson, 

Stressforskningsinstitutet, Stockholms 

universitet.  

 

Det antecknas att rektor 2014-03-06  

utsett professor Torbjörn Åkerstedt till 

föreståndare för perioden t.o.m. 2016-12-

31. 

 

21.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om befordran till professor i 

genusvetenskap vid Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV-2.3.2-2373-

14). Föredragande: Magnus Liw, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra 

universitetslektor Kristina Fjelkestam till 

professor i genusvetenskap fr.o.m. 2015-

04-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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22.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap (dnr 

SU FV-2.3.1.1-3703-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Eva Österlind 

till anställning som professor i drama med 

inriktning mot didaktik fr.o.m. 2015-04-

01 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

 

 

 

 

23.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Romanska 

och klassiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-0993-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Gunilla Iversen med omfattningen 75 

procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

24.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid 

Institutionen för Slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska. 

(dnr SU FV-2.3.1.1-2460-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Jenny Larsson 

till anställning som professor i baltiska 

språk fr.o.m. 2015-04-01, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut  

 

25.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

i Japans språk och kultur vid 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern 

och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.10-

0995-15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Jacqueline Berndt 50 procents 

tjänstledighet under perioden 2015-09-01 

– 2017-01-31.   

 

26.  Avtal mellan Stockholms universitet, 

Kungliga Tekniska Högskolan, SICS och 

Acreo Swedish ICT angående samarbete 

med Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 301-2314-10). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

27.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik, angående 

uppdraget att genomföra apl-

utvecklarutbildning (dnr SU FV-6.1.2-

3266-14). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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28.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik, angående 

uppdraget att genomföra den statliga 

fortbildningen rektorslyftet (dnr SU FV-

6.1.2-1054-15). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

29.  Nominering av student till 2015 års 

Global Swede (dnr SU FV-6.19-0717-

15). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

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 Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

 

Linus Richert 

 

Justeras     

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


