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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Zoologiska institutionen (dnr SU FV-
1.2.2-0460-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap 

Rektor beslutar att utse professor Birgitta 
Tullberg till prefekt och professor Linda 
Laikre till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 

 

 

2.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Institutionen 
för geologiska vetenskaper (dnr SU 
FV-6.1.2-0756-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-2.3.1.1-0733-16). 
Föredragande: Carina Nymark, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Astrid 
Pettersson som professor med omfattningen 
60 procent fr.o.m. 2016-03-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2017-02-28 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

 
4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 
återanställning av professor efter 
pension vid Institutionen för kultur och 
estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-0754-16). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

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

 

5.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om justering av lön 
för professor vid Institutionen för 
kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.8-
0784-16). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap.  

Rektor beslutar enligt förslag.  
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6.  Riktlinjer för doktorander avseende 
referens till tidigare publicerat material 
(dnr SU FV-1.1.9-0770-16). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna 
enligt förslag. 

 

 

7.  Begäran om medel för vårterminen 
2016 för Utländska lärares 
vidareutbildning, ULV, ULV2:1-12 
(dnr SU FV-2.1.1-0749-16). 
Föredragande: Karin Edman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar inlämna begäran till 
Utbildningsdepartementet om 21 395 299 
kronor för vårterminen 2016 för ULV 2:1-
12 vid de medverkande lärosätena. 

 

8.  Förfrågan från Konstmuseet 
Sinebrychoff, Finlands National 
Galleri, Helsingfors avseende lån av tre 
konstverk under tiden 28/9 2016 – 8/1 
2017 (dnr SU FV-2.1.8-0650-16). 
Föredragande: Camilla Hjelm, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar om utlån av målningar av 
Jacob Hoefnagel, Blomsterstilleben, inv nr 
48 och Nicolaes Gillis, Frukoststilleben inv 
nr 282 samt av Abraham van Beyeren, 
Vanitas stilleben inv nr 288, i enlighet med 
vad som anges i skrivelse med undantag för 
införda begränsningar i fotoanvändning. 

9.  Beslut om stadgar för Stockholm 
University Press förlagskommitté (dnr 
SU FV 1.2.1-0761-15). Föredragande: 
Jonas Holm, Universitetsbiblioteket. 

Rektor beslutar att fastställa stadgar för 
Stockholms University Press 
förlagskommitté. 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Zoologiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.2-3749-15). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Niclas Kolm till 
professor i etologi fr.o.m. 2016-04-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
 
 
 

11.  Avveckling av magisterexamen med 
geografi som huvudområde (dnr SU-
304-0001-16) Föredragande: Johan 
Grundberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att magisterexamen enligt 
2007 års examensordning inom 
huvudområdet geografi avvecklas from 
2016-06-30. Studenter som påbörjat sin 
utbildning vid Stockholms universitet före 
2016-06-30 kan ansöka om magisterexamen 
inom detta huvudområde fram till och med 
2020-06-30. 
 

12.  Beviljande av medel för 
kvalitetsutveckling av utbildning - 
omgång 2 (dnr SU FV-1.1.9-0314-15). 
Föredragande: Anna-Karin Björling, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 

 
13.  Anhållan från utdelningsnämnden i 

Stiftelsen Kungstenen om disponering 
av stiftelsens avkastning (dnr SU FV 
2.1.8-0785-16). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  
477 000 kronor att disponera t.o.m. 2018-
03-09. 
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14.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet angående 
uppdragsutbildning för lärare med start 
höstterminen 2016 inom ramen för 
Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-3456-15 
dok 2). Föredragande: Ulla-Brita 
Ekqvist, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 

 

15.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet angående 
uppdragsutbildning för lärare i 
särskolan höstterminen 2016 inom 
ramen för Lärarlyftet II (dnr SU FV-
6.5-3672-15 dok 4).Föredragande: 
Ulla-Brita Ekqvist, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 

 

 
16.  Beslut med anledning av slutrapporten 

från arbetsgruppen om framtidens 
lärandemiljöer vid Stockholms 
universitet samt av utredningen av 
möjligheter till effektivare utnyttjande 
av undervisningslokaler (dnr SU FV-
1.1.2-0706-14). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 
Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro 
av biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats 
och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Hans Adolfsson    

 


