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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag till ledamot i styrelsen för 
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU 
FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse docent Anna-Lena 
Lindquist, Institutionen för socialt arbete 
– Socialhögskolan, till ledamot för 
perioden 2015-07-01 - 2017-06-30. 

2.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom 
Naturvetenskapliga fakulteten för läsåret 
2015/2016 (SU FV-2.1.9-0864-15) 
Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Naturvetenskapliga 
fakultetsnämndens förslag. 

3.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och ställföreträdande 
prefekt vid Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-1.2.2-0697-15). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 
Maria Andrée till prefekt och 
universitetslektor Kicki Skog till 
ställföreträdande prefekt för perioden 
2015-08-01 – 2018-07-31. 

 

 

4.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare för 
Internationella Meteorologiska Institutet 
(dnr SU FV-1.2.2-1893-15). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Rodrigo 
Caballero till föreståndare och professor 
Johan Nilsson till ställföreträdande 
föreståndare för perioden 2015-08-01 – 
2018-07-31. 
 
 
 

5.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för data och systemvetenskap (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1883-15). Föredragande: 
Agneta Wong, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Staffan 
Selander som professor med omfattning 
40 procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-06-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Karolinska institutet 
avseende samarbete med Institutionen för 
miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 
SU FV-6.1.3-1864-15). Föredragande: 
Malin Cederth Wahlström, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 
 
 
 

7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Umeå universitet 
avseende samarbete med Institutionen för 
biokemi och biofysik (dnr SU FV-6.1.2-
1943-15). Föredragande: Malin Cederth 
Wahlström, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

8.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid 
Kriminologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1934-15). Föredragande: 
Agneta Wong, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Jerzy 
Sarnecki som professor med omfattningen 
50 procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Göteborgs universitet 
avseende samarbete med 
Specialpedagogiska institutionen (dnr SU 
FV-6.1.2-1922-15). Föredragande: 
Henrik Lindell, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

10.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Filosofiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1853-
15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Dag 
Westerståhl som professor med 
omfattningen 25 procent fr.o.m. 2015-07-
01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-12-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Filosofiska 
institutionen (dnr SU FV 2.3.1.1-1852-
15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Paul 
Needham som professor fr.o.m. 2015-08-
01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-12-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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12.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som gästprofessor vid 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-
1748-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att förlänga Christina 
Nygrens anställning som gästprofessor 
fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2017-04-30, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

13.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Institutionen 
för kultur och estetik (dnr SU FV-1.2.2-
2013-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Inga Sanner 
till prefekt och professor Peter Gillgren 
till ställföreträdande prefekt för perioden 
2015-07-01 – 2015-10-31. 

Vidare beslutar rektor att institutionen ska 
ledas av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, 
under period 2015-07-01 – 2015-09-30.   

14.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Filosofiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1854-
15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Torbjörn 
Tännsjö som professor med omfattningen 
10 procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

15.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-
1858-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Roland 
Lysell som professor med omfattningen 
25 procent fr.o.m. 2015-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

16.  Bidrag till lokal-, system- och 
utvecklingskostnader vid 
Fastighetsavdelningen (dnr SU FV-2.1.1-
1859-15). Föredragande: Susanne 
Thedéen, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

17.  Förslag till mottagare av det pedagogiska 
priset Årets lärare 2015 vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.13.2 -3106-14).  
Föredragande: Klara Bolander Laksov, 
Centrum för universitetslärarutbildning. 

Rektor beslutar att utse Sirkku Männikkö 
Barbutiu, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, Fawad Hassan, 
Fysikum, Per Förnegård, Romanska och 
klassiska institutionen och Andrea 
Sundstrand, Juridiska institutionen till 
Årets lärare 2015.  

Pristagarna tilldelas 50 000 kronor 
vardera. 
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18.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom Juridiska 
fakulteten för läsåret 2015/2016 (SU FV-
2.1.9-0864-15). Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Juridiska fakultetsnämndens 
förslag. 

19.  Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens 
beslut om utdelning av stipendier ur 
Noreus’ och Westmans stipendiestiftelser 
för läsåret 2015/2016 (dnr SU FV-2.1.9-
0864-15). Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

20.  Anmälan av Rektors beslut att befordra 
Helen Frowe till professor i praktisk 
filosofi (dnr SU FV 2.3.1.1-2341-14).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna 

21.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för språkdidaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-
0349-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Inger 
Lindberg som professor med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2015-07-
01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-06-
30, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

22.  Utredning om eventuell diskriminering 
av student vid Statistiska institutionen 
(dnr SU FV-2.5.3-2027-15). 
Föredragande: Christian Edling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avsluta ärendet utan 
ytterligare åtgärder. 

 
 

23.  Förslag till innehavare av stipendier ur  
Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten  
2016-2017 (dnr SU FV-2.1.9-0866-15) 
Föredragande: Anita Johnson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå stiftelsen att utdela 
stipendier enligt förslag. 

24.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom Humanistiska 
fakulteten för läsåret 2015/2016 (SU FV-
2.1.9-0864-15). Föredragande: Anita 
Johnson, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Humanistiska 
fakultetsnämndens förslag. 

25.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2015/2016 (SU FV-2.1.9-0864-
15). Föredragande: Anita Johnson, 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens förslag. 

 
 



  5 (8) 

Studentavdelningen.  
 
 

26.  Fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Samverkansavdelningen för verksamhet 
inom Förskolelyftet II under vårterminen 
2015. Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Specialpedagogiska institutionen: 
176 250 kronor. 
Samverkansavdelningen:  
46 422 kronor. 

27.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Samverkansavdelningen för 
verksamhet inom Lärarlyftet under 
vårterminen 2015. Föredragande: Svante 
Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
2 230 250 kronor. 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
20 000 kronor. 
Institutionen för språkdidaktik:  
978 000 kronor. 
Romanska och klassiska institutionen: 
68 900 kronor. 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik:  
1 075 800 kronor. 
Institutionen för material- och miljökemi: 
1 026 900 kronor. 
Samverkansavdelningen:  
1 114 877 kronor. 

28.  Fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Samverkansavdelningen för verksamhet 
inom Lärarlyftet II: 
Speciallärarutbildning under vårterminen 
2015. Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Specialpedagogiska institutionen: 
2 565 800 kronor. 
Samverkansavdelningen: 
36 600 kronor. 
 

29.  Fördelning av medel till 
Samverkansavdelningen för nationell 
samordning inom projektet 
”kompletterande utbildning för personer 
med utländsk lärarutbildning” (ULV-
projektet) under vårterminen 2015.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Samverkansavdelningen: 
314 000 kronor. 
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30.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Samverkansavdelningen för 
verksamhet inom projektet 
”kompletterande utbildning för personer 
med utländsk lärarutbildning” (ULV-
projektet) under vårterminen 2015.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
84 673 kronor. 
Engelska institutionen: 
152 866 kronor. 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
154 089 kronor. 
Institutionen för slaviska och baltiska 
språk, finska, nederländska och tyska: 
6 115 kronor. 
Institutionen för språkdidaktik: 
2 707 059 kronor. 
Romanska och klassiska institutionen: 
43 210 kronor. 
Institutionen för pedagogik och didaktik: 
196 653 kronor. 
Specialpedagogiska institutionen: 
187 714 kronor. 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
2 144 108 kronor. 
Statsvetenskapliga institutionen: 
4 076 kronor. 
Matematiska institutionen: 
155 020 kronor. 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
971 268 kronor. 
Institutionen för biologisk 
grundutbildning: 
43 160 kronor. 
Samverkansavdelningen: 
2 155 249 kronor. 
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31.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Samverkansavdelningen för 
verksamhet inom projektet 
”vidareutbildning av lärare” (VAL-
projektet) under vårterminen 2015.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
758 058 kronor. 
Historiska institutionen: 
18 344 kronor. 
Institutionen för kultur och estetik: 
85 605 kronor. 
Engelska institutionen: 
88 051 kronor. 
Institutionen för lingvistik: 
42 802 kronor. 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
146 751 kronor. 
Institutionen för språkdidaktik: 
846 202 kronor. 
Romanska och klassiska institutionen: 
128 407 kronor. 
Juridiska institutionen: 
34 650 kronor. 
Institutionen för pedagogik och didaktik: 
3 902 658 kronor. 
Specialpedagogiska institutionen: 
1 081 589 kronor. 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
1 334 853 kronor. 
Statsvetenskapliga institutionen: 
38 726 kronor. 
Fysikum: 
83 472 kronor. 
Matematiska institutionen: 
202 719 kronor. 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
849 181 kronor. 
Institutionen för biologisk 
grundutbildning: 
31 799 kronor. 
Samverkansavdelningen: 
502 674 kronor. 
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32.  Avtal om stipendiemedel för mobilitet 
inom Erasmus+, läsåret 2015/16 (dnr SU 
FV-6.1.1-0261-15). Föredragande: 
Helena Björck, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

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

 


