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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1492-16). Föredragande: 

Mohima Mumin, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1069-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

numerisk analys och datalogi till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0874-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1089-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-1349-16). 

Föredragande: Mohima Mumin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0810-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0349-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

8.  Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom 

Naturvetenskapliga fakulteten för 

läsåret 2016/2017 (SU FV-2.1.9-0826-

16). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Naturvetenskapliga 

fakultetsnämndens förslag. 

Det antecknas till protokollet att Hans 

Adolfsson ej deltagit i beslutet. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) angående 

samarbete med Institutionen för 

lingvistik (dnr SU FV-6.5-1852-16).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

10.  Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom 

Samhällsvetenskapliga fakulteten för 

läsåret 2016/2017 (dnr SU FV-2.1.9-

0826-16). Föredragande: Anna 

Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämndens förslag. 

11.  Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom 

Humanistiska fakulteten för läsåret 

2016/2017 (dnr SU FV-2.1.9-0826-16). 

Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Humanistiska 

fakultetsnämndens förslag. 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Svensk 

Kärnbränslehantering AB avseende 

samarbete med Institutionen för 

material- och miljökemi (SU FV-6.1.2-

1791-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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13.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.5-1844-16). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Svensk 

Kärnbränslehantering AB avseende 

samarbete med Institutionen för 

naturgeografi (SU FV-5.1.2-1846-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

15.  Förslag till innehavare av stipendier ur  

Anna Ahlströms och Ellen Terserus 

Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 

och Samhällsvetenskapliga fakulteten  

2017-2018 (SU FV-2.1.9-0827-16). 

Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå Anna Ahlströms och 

Ellen Terserus Stiftelse att utdela stipendier 

enligt förslag. 

16.  Justering av lön för professor vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV 2.3.8-1879-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att justera lönen för 

professor Eva Österlind fr.o.m. 2016-05-01, 

i enlighet med särskilt anställningsbeslut.  

 

17.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 

och Turkietstudier (dnr SU FV-1.2.2-

1881-16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar utse fil dr. Alberto Tiscornia 

till prefekt och professor Irmy Schweiger till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2016-

08-01 – 2019-07-31. 

 

18.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-1.2.2-1880-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Stefan 

Nordlund till prefekt och universitetslektor 

Margareta Aspán till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2016-07-01 – 2016-12-

31. 

Det antecknas till beslutet att institutionen 

ska ledas av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, 

under period 2016-07-01 – 2016-10-31, i 

avvaktan på att institutionsstyrelse kan 

väljas. 
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19.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska 

(dnr SU FV-1.2.2-1882-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Tora Hedin till prefekt och universitetslektor 

Charlotta Seiler Brylla till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2016-08-01 – 2019-07-

31. 

 

20.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för organisk 

kemi (dnr SU FV-2.3.10-1777-16).  

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Hans 

Adolfsson tjänstledighet med omfattningen 

100 procent under perioden 2016-07-01 – 

2022-06-30. 

Det antecknas till protokollet att Hans 

Adolfsson ej deltagit i beslutet. 

21.  Yttrande till Miljö- och 

energidepartementet över SOU 

2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för 

Sverige (dnr SU FV-1.1.3-0854-16). 

Föredragande: Ulf Nyman, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar avge yttrande till Miljö- och 

energidepartementet. 

22.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i statsvetenskap, vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0734-16). 

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Kjell Engelbrekt 

som gästprofessor med omfattningen 20 

procent fr.o.m. 2016-07-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2021-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

23.  Anhållan om entledigande från 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.4–1708-

16). Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja Kristina Boréus 

entledigande från anställningen som 

professor i statsvetenskap fr.o.m. 2016-07-

01. 

24.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-1.2.2-1770-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Göran 

Widmalm till prefekt och professor Kálmán 

Szabó till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 

Det antecknas till protokollet att Hans 

Adolfsson ej deltagit i beslutet. 

25.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter 

pension vid Institutionen för de 

humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-1.2.2-1880-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2016-07-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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26.  Fördelning av medel till institutioner 

och till Områdeskansliet för 

humanvetenskap för verksamhet inom 

projektet ”vidareutbildning av lärare” 

(VAL-projektet) under vårterminen 

2016. Föredragande: Svante Fjelkner, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske enligt 

nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap: 

6 368 kronor  

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 

460 896 kronor 

Institutionen för kultur och estetik: 

108 250 kronor 

Engelska institutionen: 

5 094 kronor 

Institutionen för lingvistik: 

19 103 kronor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet: 

142 635 kronor 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, 

finska, nederländska och tyska: 

49 667 kronor  

Institutionen för språkdidaktik: 

1 328 277 kronor 

Romanska och klassiska institutionen: 

6 368 kronor 

Juridiska institutionen: 

40 328 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

4 023 558 kronor 

Specialpedagogiska institutionen: 

1 729 000 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

1 770 609 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen: 

6 368 kronor 

Fysikum: 

24 236 kronor 

Matematiska institutionen: 

375 662 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

1 193 849 kronor 

Institutionen för biologisk grundutbildning: 

40 394 kronor 

Institutionen för naturgeografi: 

29 891 kronor 

Områdeskansliet för humanvetenskap: 

1 139 241 kronor. 
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27.  Fördelning av medel till institutioner 

och till Områdeskansliet för 

humanvetenskap för verksamhet inom 

projektet ”kompletterande utbildning 

för personer med utländsk 

lärarutbildning” (ULV-projektet) under 

vårterminen 2016.  

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske enligt 

nedan: 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 

26 616 kronor 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap: 

53 913 kronor 

Engelska institutionen: 

89 147 kronor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet: 

154 946 kronor 

Institutionen för baltiska och slaviska språk, 

finska, nederländska och tyska: 

64 278 kronor 

Institutionen för språkdidaktik 

1 602 715 kronor 

Romanska och klassiska institutionen: 

34 810 kronor 

Historiska institutionen: 

48 010 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

1 199 610 kronor 

Specialpedagogiska institutionen: 

374 478 kronor  

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

3 456 080 kronor 

Matematiska institutionen: 

123 605 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

1 446 467 kronor 

Områdeskansliet för humanvetenskap 

3 151 255 kronor. 
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28.  Fördelning av medel till Institutionen 

för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik och till Områdeskansliet för 

humanvetenskap för verksamhet inom 

Lärarlyftet under vårterminen 2016.  

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske enligt 

nedan: 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 

3 199 875 kronor 

Områdeskansliet för humanvetenskap:  

288 966 kronor. 

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström och biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


