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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Socialantropologiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-1072-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Mark 

Graham till prefekt och professor Helena 

Wulff till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2017-08-01 - 2020-07-31. 

 

2.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Sociologiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-1516-17). Föredragande: 

Felicia Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor 

Magnus Nermo till prefekt och docent 

Lotta Stern till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2017-08-01 - 2020-07-31. 

 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet  och 

UNESCO avseende The establishment of 

a UNESCO Chair on Developing a Model 

for Large-scale Higher Education in Sub-

Saharan Africa (dnr SU FV-6.1.1-2179-

17). Föredragande: Gunilla Allstig, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

4.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Institutionen 

för lingvistik (dnr SU FV-1.2.2-2090-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor 

Francisco Lacerda till prefekt för 

perioden 2017-08-01 - 2019-10-23, samt 

2019-10-24 - 2020-07-31 under 

förutsättning av återanställning och 

universitetslektor Sofia Gustafson 

Capková till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2017-08-01 - 2020-07-31. 

5.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (dnr SU FV-2.3.1.1– 

2160-17). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Eskil 

Wadensjö som professor med 

omfattningen 35 procent efter pension 

fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2017-12-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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6.  Anhållan från Juridiska fakultetsnämnden 

om förlängning av undantaget från att 

tillämpa den sjugradiga betygsskalan för 

kurser inom Juristprogrammet, 270 hp, 

som ges av Juridiska institutionen (dnr SU 

FV-3.2.5-1875-17). Föredragande: Tove 

Holmqvist, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att förlänga undantaget 

från att tillämpa den sjugradiga 

betygsskalan fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 

2019-06-30. 

7.  Anhållan från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om tidsbegränsad 

dispens från den sjugradiga betygsskalan 

för kursen Skolan i samhället, 15 hp, som 

ges av Institutionen för pedagogik och 

didaktik (dnr SU FV-3.2.5-1909-17). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att kursen Skolan i 

samhället ska ges tidsbegränsad dispens 

från den sjugradiga betygsskalan, dock 

längst t.o.m. 2019-08-31. 

8.  Förslag på ledamot och suppleant i 

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (dnr 

SU FV-1.9-1377-17). Föredragande: 

Katariina Kiviniemi Birgersson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att föreslå 

Jordbruksverket att forskare Karin 

Norén, Zoologiska institutionen, utses 

som ordinarie ledamot att ersätta 

professor Bertil Borg, och att forskare 

Cecilia Kullberg, Zoologiska 

institutionen, utses som personlig 

suppleant att ersätta Gabriella Anna 

Stille. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Svenska institutet 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (SRC) (dnr SU FV-6.5-

1948-17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

10.  Internremiss till områdesnämnderna, 

Ekonomiavdelningen och Avdelningen 

för planering och ledningsstöd av 

betänkandet Översyn av riksrevisionen – 

grundlagsfrågor (2016/17:URF1) (dnr SU 

FV-1.1.3-2165-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

11.  Anhållan om entledigande från professor 

vid Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.4-2193-17). 

Föredragande: Hans Rosenberg 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Peter Fredriksson entledigande från 

anställningen som professor fr.o.m. 

2017-09-01. 
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12.  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-2.1.8-2117-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

93 000 kronor att disponera t.o.m. 2018-

06-28.  

 

13.  Anhållan från Institutionen för material- 

och miljökemi om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Åke Åkesons 

fond för främjande av forskning (dnr SU 

FV-2.1.8-2191-17). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

73 600 kronor att disponera t.o.m. 2018-

06-28.  

 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.5-2023-17). Föredragande: 

Rahwa Ghebresellase, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Engelska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1185-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för data- 

och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1210-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Matematiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1220-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

18.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1280-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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19.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

språkdidaktik till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1313-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

20.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Romanska och 

klassiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1324-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

21.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Stockholms läns landsting avseende 

samarbete med Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-6.1.3-2197-17). 

Föredragande: Nathaniel Morris, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

22.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1392-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

23.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungliga Tekniska 

högskolan avseende samarbete med 

Sociologiska institutionen (dnr SU FV 

6.1.3-2190-17). Föredragande: Nathaniel 

Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

24.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Stockholms stad avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.5-2051-17). Föredragande: 

Rahwa Ghebresellase, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

25.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-1505-17). 

Föredragande: Anna Falk, Avdelningen 

för planering och ledningsstöd. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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26.  Tilläggsavtal mellan Stockholms 

universitet och ICLEI Africa avseende 

samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.1-2098-

17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

27.  Tilläggsavtal mellan Stockholms 

universitet och Forest Peoples Programme 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum. (dnr SU FV- 6.1.1-

2095-17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

28.  Förslag till indikatorer och process för 

uppföljning av utbildning som en del av 

Stockholms universitets kvalitetssystem 

för utbildning (dnr SU FV-1.1.9-1383-

17). Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

29.  Flytt av verksamheter till Albano hus 1, 2 

och 4 (dnr SU FV-2.2.1-2141-16). 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

30.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om anställning av gästprofessor vid 

Juridiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-1668-17). Föredragande: Agita 

Akule Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Anders 

Hultqvist som gästprofessor i skatterätt 

med omfattningen 5 procent fr.o.m. 

2017-09-01 tills vidare dock längst 

t.o.m. 2018-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

31.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Filosofiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-2055-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utse 

universitetslektor Björn Eriksson till 

prefekt och universitetslektor Mikael 

Janvid till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2017-08-01 – 2020-07-31. 
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32.  Utseende av tillförordnad föreståndare för 

Accelerator vid Stockholms universitet 

fr.o.m. 2017-06-29  t.o.m. 2017-12-31 

(dnr SU FV-1.2.2-2208-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.   

 

 

 

Rektor beslutar att utse professor Stefan 

Nordlund, Institutionen för biokemi och 

biofysik, till tillförordnad föreståndare. 

Detta ersätter tidigare beslut gällande 

biträdande föreståndare dnr SU FV-

1.2.2-1685-17. 

33.  Anmälan om misstänkt oredlighet i 

forskning (dnr SU FV-4.9-1973-17). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar mot bakgrund av det 

underlag som inkommit i ärendet samt 

bedömningen från Etiska rådet att det 

inte föreligger vetenskaplig oredlighet i 

ärendet. 

 

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

tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft 

tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

 

Monireh Shirani 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

http://www.dbb.su.se/
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