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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3526-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Eva Erman 

till professor i statsvetenskap fr.o.m. 

2015-07-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2.  Bidrag från Marianne och Marcus 

Wallenbergs Stiftelse till Psykologiska 

institutionen, MMW 2014.0178 (dnr SU 

FV-5.1.2-2050-15). Föredragande: Gun-

Britt Norberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

 

3.  Anhållan från Institutionen för Slaviska 

och baltiska språk, finska, nederländska 

och tyska om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen till minne av 

Lena Neuland (dnr SU FV-2.1.8-2090-

15). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

95 000 kronor. 

 

4.  Anhållan från Områdeskansliet för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen 

Wallenberglaboratoriet och 

Biologilaboratoriet (dnr SU FV-2.1.8-

2089-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

544 000 kronor. 

 

5.  Anmälan av rektors beslut 2015-06-01  

att teckna överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Indian 

Institute of Science Education and 

Research Thiruvananthapuram, Indien 

(dnr SU FV-6.1.1-2088-15). 

Föredragande: Elisabet Idermark, 

Samverkansavdelningen. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA, om samarbete 

mellan Critical Heritage Studies Network 

och Collaborative for Cultural Heritage 

Management and Policy (dnr SU FV-

6.1.1-2087-15). Föredragande: Elisabet 

Idermark, Samverkansavdelningen. 

 

Rektor beslutar underteckna 

överenskommelsen. 

7.  Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Historiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-2047-15) Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Jens 

Ljunggren till prefekt och 

universitetslektor Elisabeth Elgán till 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2015-08-01 – 2018-07-31. 

 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-06-11. 

8.  Utseende av ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för lingvistik (dnr SU FV-

1.2.2-2015-15) Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Tove Gerholm till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2015-08-01 – 2017-

07-31. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-06-23. 

9.  Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för slaviska och 

baltiska språk, finska, nederländska och 

tyska (dnr SU FV-1.2.2-2017-15) 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Tora Hedin till prefekt och professor 

Barbro Blehr till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2015-07-01 – 2016-07-31. 

Vidare beslutar rektor att institutionen ska 

ledas av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, 

under period 2015-07-01 – 2015-12-31. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-06-23.   

10.  Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Engelska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-2145-15) Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Maria 

Kuteeva till prefekt och universitetslektor 

Peter Sundkvist till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2015-08-01 – 2018-

07-31. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-06-16. 
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11.  Besluts- och delegationsordning för 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

1.1.2-2168-15). Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

Rektor beslutar vidare att uppdra åt 

prorektor, områdesnämnder, vicerektorer 

och förvaltningschef att se över sina 

delegationsbeslut med beaktande av den 

nya besluts- och delegationsordningen. 

 

12.  Anmälan av regeringsbeslut om 

entledigande och förordnande av 

ordförande i styrelsen för SciLife Lab 

(dnr SU FV-1.1.1-2160-15). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

13.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

mandatperiod för föreståndaren för 

Centrum för de humanistiska ämnenas 

didaktik (CeHum) (dnr SU FV-1.2.2-

2066-15). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Universitetslektor Ylva Wibaeus, 

Institutionen för etnologi religionshistoria 

och genusvetenskap (ERG), utses till 

föreståndare för perioden fram t.o.m. 

2015-12-31. 

 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-06-23. 

14.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

mandatperiod för ordförande och övriga 

ledamöter i styrelsen för Centrum för de 

humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) 

(dnr SU FV-1.2.2-2066-15). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Ylva Wibaeus, Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap, till 

ordförande för perioden fram t.o.m. 2015-

12-31. 

Vidare utses docent Nils Edling som 

lärarrepresentant från Historiska 

institutionen, docent Sören Häggqvist som 

lärarrepresentant från Filosofiska 

institutionen, universitetslektor Marja-

Liisa Keinänen som lärarrepresentant från 

ämnet religionshistoria, professor Geir 

Skeie som professorsrepresentant, 

universitetslektor Björn Falkevall och FD 

Ulrika von Schantz som 

lärarrepresentanter vid CeHum, samt 

Cecilia Netje som representant för övrig 

personal. Samtliga styrelserepresentanter 

utses för perioden fram t.o.m. 2015-12-31. 

15.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (SU 

FV- 6.1.2-2169-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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16.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Stockholms Resilienscentrum (SU 

FV-2.3.10-2167-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Carl 

Folke ledighet med omfattningen 50 

procent under perioden 2015-08-01–2018-

07-31. 

17.  Anställning av gästprofessor inom ramen 

för den av rektor beslutade 

jämställdhetssatsningen (dnr SU FV-

2.3.1.1-0346-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar 

att anställa Daniela Calzetti som 

gästprofessor i astronomi från och med 

2016-01-01, tills vidare, dock längst till 

och med 2016-08-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut 

att i enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande tilldela Institutionen för 

astronomi 650 000 kronor för kostnader 

för gästprofessuren. 

18.  Anställning av gästprofessor inom ramen 

för den av rektor beslutade 

jämställdhetssatsningen (dnr SU FV-

2.3.1.1-0346-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

Rektor beslutar 

att anställa Lisa Catherine Ranford-

Cartwright som gästprofessor i molekylär 

biovetenskap med inriktning mot 

infektions- och immunbiologi från och 

med 2015-10-01, tills vidare, dock längst 

till och med 2016-09-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut 

att i enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande tilldela Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 

institut 650 000 kronor för kostnader för 

gästprofessuren. 

19.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsdomstolen efter överklagan 

av student av beslut i disciplinärende (dnr 

SU FV-2.5.1-1097-15). Föredragande: 

Cecilia Arrgård, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

20.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Matematiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-0422-15). 

Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Maria Deijfen 

till professor i matematisk statistik fr.o.m. 

2015-07-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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21.  Förläggning av läsåret 2016/2017 samt 

anvisningar för kursregistrering och 

studieavbrott. Föredragande: Jerker 

Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att läsåret 2016/2017 ska 

indelas enligt följande: 

Höstterminen 

2016-08-29 – 2017-01-15 

Vårterminen 

2017-01-16 – 2016-06-04 

Rektor uppdrar åt respektive 

områdesnämnd att medge dispens för 

undervisning utanför terminstid. 

Registrering på kurs görs av studenten i 

webbtjänsten Mina studier alternativt av 

institutionen efter att studenten visat sin 

avsikt att påbörja utbildningen. 

Sista registreringsdag för kurser som 

börjar vid höstterminens start 2016 är 

2016-09-02 och 2017-01-20 för kurser 

som börjar vid vårterminens start 2017. 

För övriga kurser ska registrering ha skett 

senast en vecka efter kursstart. 

Institutionerna ska informera studenterna 

om att studieavbrott omgående ska 

anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte 

senare än tre veckor efter kursstart) görs 

av studenten i webbtjänsten Mina studier. 

Övriga studieavbrott anmäls till 

institutionen som rapporterar detta i 

Ladok. 

22.  Rekommendationer för periodindelning 

av läsåret 2016/2017. Föredragande: 

Jerker Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekommendera 

periodindelning av läsåret 2016/2017. 

Datum anger gemensamma starttider för 

respektive terminsdel.  

Höstterminen (2016-08-29 – 2017-01-15) 

Terminsdel A: Måndag 29/8 

Terminsdel B: Torsdag 29/9 

Terminsdel C: Måndag 1/11 

Terminsdel D: Torsdag 1/12 

Vårterminen (2017-01-16 – 2017-06-04) 

Terminsdel A: Måndag 16/1 

Terminsdel B: Torsdag 16/2 

Terminsdel C: Tisdag 21/3 

Terminsdel D: Tisdag 2/5 

23.  Utseende av ordförande i rektors 

beredning för utbildningsutvärdering och 

system för kvalitetssäkring (REBUS) 

(dnr SU FV-1.1.7-1049-15). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att utse professor Clas 

Hättestrand till ordförande i REBUS 

2015-07-01 – 2016-06-30. 
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24.  Anmälan av yttrande över överklagande 

av Disciplinnämndens beslut att avstänga 

student vid Matematiska institutionen 

(dnr SU FV-2.5.1-0919-15). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

25.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms beslut att avslå begäran om 

inhibition i samband med överklagande 

av Disciplinnämndens beslut att avstänga 

student vid Matematiska institutionen 

(dnr SU FV-2.5.1-0919-15). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

26.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Historiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1540-15). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

27.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1672-15). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

28.  Anmälan från Institutionen för 

pedagogik och didaktik om misstänkt 

fusk i form av plagiat vid examination i 

delkursen Hälsofrämjande och 

hälsopedagogiska interventioner, 5 hp, 

inom kursen Hälsopedagogik I, 15 hp 

(dnr SU FV-2.5.1–2037-15). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

29.  Anmälan från Kriminologiska 

institutionen om misstänkt fusk i form av 

plagiat vid examination i delkursen 

Metod I, 10 hp, inom kursen 

Kriminologi I, 30 hp (dnr SU FV-2.5.1–

1492-15). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

30.  Anmälan från Sociologiska institutionen 

om misstänkt fusk i form av otillåtet 

hjälpmedel i kursen Sociologi I, 30 hp, 

delkursen Sociologisk analys, 7,5 hp (dnr 

SU FV-2.5.1-1832-15). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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31.  Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Zoologiska 

institutionen (dnr SU FV 2.3.1.1-2030-

15). Föredragande: Anton Lagerbäck, 

Naturvetenskapliga Områdeskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Nils 

Ryman som professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2015-09-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-08-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

32.  Remiss till områdesnämnderna av 

slutrapporten från arbetsgruppen om 

framtidens lärandemiljöer vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

1.1.2-0706-14). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

33.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Arbetsmiljöverket 

avseende samarbete med Psykologiska 

institutionen och 

Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV 

6.1.3-2183-15). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

34.  Anmälan av beslut från Jordbruksverket 

angående förordnande av ledamöter i 

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (dnr 

SU FV-1.2.2-1365-15). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna  

35.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i sociologi, med inriktning mot 

levnadsnivåforskning, vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-

1595-14). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Carina Mood 

som professor i sociologi, med inriktning 

mot levnadsnivåforskning, fr.o.m. 2015-

09-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

36.  Tillägg till offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildning för lärare med start 

VT16 inom ramen för Lärarlyftet II (SU 

FV-6.5–0992-15) Föredragande: Ulla-

Brita Ekqvist, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar avge tillägg till offert till 

Skolverket. 
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37.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

svenska och flerspråkighet och 

Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 

FV-6.1.2-0368-14). Föredragande: 

Agneta Sundman Claesson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

38.  Beviljande av medel för 

kvalitetsutveckling av utbildning, 

omgång 1 (dnr SU FV-1.1.9-0314-15). 

Föredragande: Anna-Karin Björling, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

39.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ordförande 

och ledamöter i styrelsen för Centrum för 

de samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (CeSam) (dnr SU FV-1.2.2-

2196-15). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Max 

Scheja, Institutionen för pedagogik och 

didaktik, till ordförande och till övriga 

ledamöter utse professor Uno Fors, 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap, professor Cecilia 

Lundholm, CeSam, professor Annika 

Rabo, Socialantropologiska institutionen, 

professor Maritta Soininen, 

Statsvetenskapliga institutionen, 

universitetsadjunkt Kerstin Grenö, 

CeSam, och studievägledare Maria Lans, 

CeSam, för perioden fram t.o.m. 2015-12-

31. 

40.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap angående förlängning av 

anställning som adjungerad professor vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-2193-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Erik 

Kjellströms anställning som adjungerad 

professor i meteorologi på 20 procent 

fr.o.m.2015-08-01 t.o.m. 2018-07-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

41.  Inrättande av råd för frågor rörande 

arbetsmiljö och lika villkor (dnr SU FV-

2.12-2-3645-14). Föredragande: Per 

Fahlstedt, Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

42.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-

2051-15). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Eskil 

Wadensjö som professor med 

omfattningen 35 procent fr.o.m. 2015-07-

01tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-12-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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43.  Anmälan av Beslut i upphandling av 

Cryo elektronmikroskop, tecknat av 

rektor vid Stockholms universitet och 

rektor vid Umeå universitet 2015-05-06 

(dnr SU FV 431-055-14). Föredragande: 

Magnus Calais, Ekonomiavdelningen.  

 
 

Läggs till handlingarna. 

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson, och ställföreträdande förvaltningschef, Susanne 

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

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras     

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 

 

 


