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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutet för social 

forskning (dnr SU FV-2.3.10–1691-

16). Föredragande: Hans Rosenberg, 

Humanvetenskapliga områdeskansliet. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Ola 

Sjöberg tjänstledigt med omfattningen 20 

procent under perioden 2016-07-01–2016-

12-31. 

2.  Anmälan av svar på UKÄ:s webbenkät 

om förutsättningar för 

studentinflytandet (dnr SU FV-1.1.7-

1650-16). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Fysikum till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1352-16). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

adjungerad professor vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0396-16). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Heiner Körnich 

som adjungerad professor i meteorologiska 

prognoser med omfattningen 20 procent 

fr.o.m. 2016-07-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-

6.1.1-1963-16). Föredragande: Anders 

Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

6.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Uppsala 

universitet avseende samarbete med 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV- 5.1.2-2009-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget. 
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7.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.5-2016-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 

SU FV-6.1.2-2014-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Universitetssjukhuset Örebro 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

(dnr SU FV-6.1.3-2046-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

2022-16). Föredragande: Sofia 

Mattsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Staffan 

Selander som professor med omfattningen 

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

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2–3834-

15). Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Andreas Duit 

till professor i statsvetenskap, fr.o.m. 2016-

06-23, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Livsmedelsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

(dnr SU FV-5.1.2-2059-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

13.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stockholm Environment Institute 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.1-

2063-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 



  3 (6) 

14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Folkuniversitetet avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-2037-

16).  Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15.  Utseende av ordförande i rådgivande 

nämnd för forskningsprogrammet 

Syfte, styrning och reglering för olika 

organisationsformer (dnr SU FV-5.1.2-

3966-15). Föredragande: Felicia 

Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Johan 

Kleman till ordförande för den rådgivande 

nämnden för forskningsprogrammet t.o.m. 

2020-12-31. 

16.  Utseende av ledamot jämte suppleant i 

Disciplinnämnden vid Stockholms  

universitet för tiden 2016-07-01–  

2019-06-30 (dnr SU FV-1.2.2-2025-

16). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Gunnel Jacobsson, Psykologiska 

institutionen, till ordinarie ledamot med 

professor Per-Erik Tegnér, Fysikum, till 

suppleant i Disciplinnämnden vid 

Stockholms universitet. 

17.  Begäran från Institutionen för 

språkdidaktik om att få anställa 

ytterligare en adjunkt i språkdidaktik 

med inriktning mot svenska inom 

ramen för redan utlyst anställning (dnr 

SU FV-2.3.1.4-4061-15). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

18.  Bidrag från Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse till Stockholms 

universitet, Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap 

(dnr SU FV-5.1.2-3201-14).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

19.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Zoologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1874-

16). Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Nils Ryman 

som professor med omfattningen 20 procent 

fr.o.m. 2016-09-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2017-08-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

20.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-2065-16). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Rolf 

Sundberg som professor med omfattningen 

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

dock längst t.o.m. 2017-06-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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21.  Förslag från områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-2066-16). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Andrzej 

Szulkin som professor med omfattningen 30 

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

längst t.o.m. 2017-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

22.  Förslag till förlängning av styrelse för 

Stockholms universitetsbibliotek (dnr 

SU FV-1.2.2-1991-16). Föredragande: 

Henrik Lindell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att förlänga mandatperioden 

för Stockholms universitetsbiblioteks 

styrelse t.o.m. 2016-12-31. 

23.  Förslag till ordförande samt ledamöter 

i förlagskommittén för Stockholm 

University Press vid Stockholms 

universitetsbibliotek (dnr SU-FV-

1.2.2-1925-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, på förslag av vicerektorerna 

för det humanvetenskapliga och 

naturvetenskapliga området, samt 

Överbibliotekarien, att utse följande 

personer till ledamöter för perioden 2016-

07-01 – 2019-06-30. 

Ställföreträdande överbibliotekarie Birgitta 

Hellmark Lindgren, tillika ordförande; 

bibliotekarie Leif Friberg, tillika vice 

ordförande. 

Professor Stefan Helgesson, Engelska 

institutionen; professor Pål Wrange, 

Juridiska institutionen; docent Annika 

Ullman, Institutionen för pedagogik och 

didaktik; professor Paul Andrews, 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

24.  Förslag till ledamot i styrelsen för 

Havsmiljöinstitutet (dnr SU-FV-1.2.2-

2002-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Anders 

Karlhede till ledamot för perioden t.o.m. 

2020-12-31. 

25.  Förslag till föreståndare och ledamöter 

i styrelsen för Centrum för logik, 

språkfilosofi och medvetandefilosofi 

(dnr SU FV-1.2.2-2064-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Institutionsstyrelsen vid Filosofiska 

institutionen, att utse följande personer för 

perioden t.o.m. 2019-12-31. 

Professor Peter Pagin till föreståndare. 

Professor Anandi Hattiangadi, Professor 

emeritus Dag Westerståhl, Professor Kathrin 

Glüer-Pagin, Professor Staffan Carlshamre, 

Docent Sören Häggqvist och Professor Åsa 

Wikforss till ledamöter. 
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26.  Revidering av uppdrag och 

sammansättning för rektors beredning 

för utbildningsutvärdering och system 

för kvalitetssäkring (Rebus) (dnr SU 

FV -1.1.7-1049-15). Föredragande: 

Pär Brännström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

27.  Inrättande av Centrum för forskning 

om hjärnans funktion, struktur och 

evolution, Stockholm University Brain 

Imaging Centre (SUBIC) (dnr SU FV-

1.2.1-1988-16). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

 

Rektor beslutar inrätta centrumet fr.o.m. 

2016-07-01.  

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2016-06-14. 

28.  Stadgar för Centrum för forskning om 

hjärnans funktion, struktur och 

evolution, Stockholm University Brain 

Imaging Centre (SUBIC) (dnr SU FV-

1.2.1-1988-16). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

 

Rektor beslutar fastställa stadgarna enligt 

förslag.  

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2016-06-14. 

29.  Anmälan av yttrande till samt beslut  

från Universitetskanslersämbetet över 

anmälan mot Stockholms universitet 

(dnr SU FV-1.1.3-2016-15).  

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Avdelningen för planering och  

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

30.  Anmälan av beslut av rektor att stödja 

Open Access 2020 och att underteckna 

Expression of Interest (dnr SU FV-

2.15.3-1989-16). Föredragande: Pia 

Fürstenbach, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

31.  Fördelning av extra ersättning för 

arbete med tillgodoräknande, 

studieplanering och samordning inom 

ramen för uppdraget att anordna 

högskoleutbildning för 

vidareutbildning av lärare som saknar 

lärarexamen. Föredragande: Svante 

Fjelkner, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fördela 767 324 kronor 

till Områdeskansliet för humanvetenskap för 

perioden 2013-01-01 – 2016-06-30. 
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32.  Fördelning av extra medel till 

institutioner för kursplanering 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 språkdidaktik: 

43 252 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

155 062 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

155 687 kronor 

33.  Skrivelse till Utbildningsdepartementet 

om en förändring i 

högskoleförordningen avseende 

grundlärarutbildning i minoritetsspråk 

(dnr SU FV-1.1.9-2061-16). 

Föredragande: Hanna Sveen, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avge skrivelsen till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

34.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-0723-

16). Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Magnus Bygren 

till professor i sociologi, fr.o.m. 2016-07-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

35.  Överenskommelse mellan Skolverket 

och Stockholms universitet angående 

speciallärarutbildning inom Lärarlyftet 

II (dnr SU FV-6.5-1354-16, doknr 2).  

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist  

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

36.  Anmälan av Stockholms universitets 

yttrande över betänkandet Låt fler 

forma framtiden! (SOU 2016:5) (dnr 

SU FV-1.1.3-0868-16). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

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 Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna-Karin Orsmark Hermansson 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Hans Adolfsson    


