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 Ärende Åtgärd 
1.  Principer rörande tillsvidareanställning 

av adjunkter (dnr SU FV-2.3.1.4-1822-
15). Föredragande: Jenny Gardbrant, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

2.  Föreskrifter angående avtal om 
tidsbegränsad anställning av adjungerad 
lärare (dnr SU FV-2.3.1.4-1669-15). 
Föredragande: Marie Högström, 
Personalavdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 
 
Det antecknas att MBL-förhandling 
förevarit 2015-05-26. 
 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Psykologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1794-
15). Föredragande: Agneta Wong, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Ann-
Charlotte Smedler som professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 
2015-08-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 
2016-03-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

4.  Förslag till ändring av ämnesområde för 
anställning som universitetsadjunkt vid 
Barn och ungdomsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV- 2.3.1.2-1798-
15). Föredragande: Agneta Wong, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att ämnesområdet för 
Ingela Elfström anställning som 
universitetsadjunkt ändras från 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
didaktiskt-pedagogiskt arbete mot yngre 
barn till förskoledidaktik. 
 
Det antecknas att beslutet inte innebär 
någon ändring av Ingela Elfströms 
arbetsuppgifter. 
 

5.  Anmälan från Institutionen för socialt 
arbete om misstänkt fusk i form av 
plagiat vid examination i delkursen 
Välfärdsstaten – en socialpolitisk 
introduktion, 7 hp (dnr SU FV-2.5.1-
1514-15) Föredragande: Cecilia 
Arrgård, Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar hänskjuta ärendet till 
disciplinnämnden. 

6.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.3-1842-15). Föredragande: 
Malin Cederth Wahlström, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.3-1841-15). Föredragande: 
Malin Cederth Wahlström, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 

8.  Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
SoRAD för perioden 2015-08-01 – 2018-
07-31 (dnr SU FV-1.2.2-1291-15). 
Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar utse Jenny Cisneros 
Örnberg till föreståndare och Johan 
Edman till ställföreträdande föreståndare 
för perioden 2015-08-01 – 2018-07-31. 
 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1515-15). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

10.  Revidering av stadgar för Stockholms 
universitetsbiblioteks styrelse, att gälla 
fr.o.m. 2015-07-01 (dnr SU FV-1.2.1-
1380-15). Föredragande: Linus Richert, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

11.  Reviderat beslut om samordningsgrupp 
för samverkans- och innovationsfrågor 
vid Stockholms universitet (dnr SU FV-
6.19-0755-13). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

12.  Utseende av ledamöter till 
Samordningsgruppen för samverkans- 
och innovationsfrågor (dnr SU FV-6.19-
0755-13). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar avge skrivelse till 
områdesnämnderna. 

13.  Internremiss till områdesnämnderna av 
betänkandet En kommunallag för 
framtiden (SOU 2015:24) (dnr SU FV-
1.1.3-1446-15). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar avge skrivelse till 
områdesnämnderna. 
 
 
 
 

14.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1562-15). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

15.  Förslag på förändring av avtal  Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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”Memorandum on Student Exchange’’ 
mellan Chuo University  
och Stockholms universitet.  
(dnr SU FV-6.1.1-1849-15).  
Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 
Studentavdelningen. 
 

16.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska (dnr SU FV-
2.3.1.1-1857-15). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 
för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Ewa 
Teodorowicz Hellman som professor med 
omfattningen 25 procent fr.o.m. 2015-07-
01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-01-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut 

17.  Utseende av ställföreträdande prefekt vid 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr SU FV-1.2.2-1768-15). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap 
 

Rektor beslutar utse universitetslektor 
Laura Alvarez Lopez som 
ställföreträdande prefekt för perioden 
2015-06-01 – 2016-07-31. 

18.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning som 
professor i medicinsk sociologi med 
inriktning mot ojämlikhet vid Centrum 
för forskning om ojämlikhet i hälsa 
(CHESS) (dnr SU FV-2.3.1.1–1629-14).  
Föredragande: Kristina Löfstedt 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Bitte Modin 
som professor i medicinsk sociologi med 
inriktning mot ojämlikhet fr.o.m. 2015-
07-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

19.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning som 
professor i folkhälsovetenskap, med 
inriktning mot socialepidemiologi vid 
Centrum för forskning om ojämlikhet i 
hälsa (dnr SU FV-2.3.1.1–1630-14).  
Föredragande: Kristina Löfstedt 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Mikael Rostila 
som professor i folkhälsovetenskap med 
inriktning mot socialepidemiologi fr.o.m. 
2015-07-01, enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  Anmälan av protokoll från årsmöte med 
Henrik Granholms stiftelse 2015-04-20 

Läggs till handlingarna.  
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(dnr SU FV-2.1.8-1863-15). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningskansliet. 
 

Dessa beslut är fattade i rektors ställe av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av 
ställföreträdande förvaltningschef, planeringschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter 
har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linus Richert, 
Ledningskansliet (protokollförare). 
 
 
Linus Richert 
Justeras     
 
 
Hans Adolfsson 


