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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Romanska 
och klassiska institutionen (dnr SU FV-
1.2.2-3397-17). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Laura Alvarez 
Lopéz till prefekt och universitetslektor 
Fanny Forsberg Lundell till ställföreträdande 
prefekt för perioden 2018-01-01 – 2019-07-
31. 

Detta beslut innebär ändring av beslutet från 
2017-11-09. 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen  
(dnr SU FV-2.3.1.1–3831-16).  
Föredragande: Kristina Löfstedt, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Arniika Kuusisto 
som professor i barn- och ungdomsvetenskap 
med inriktning mot förskola fr.o.m. 2018-03-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-2.3.1.1‐3755‐17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Elzbieta 
Glaser som professor med omfattningen 20 
procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 
längst till och med 2018-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-2.3.1.1‐3754‐17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Astrid 
Gräslund som professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2018-03-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2019-02-28 med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-2.3.1.1‐3757‐17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Stefan 
Nordlund som professor med omfattningen 
25 procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2018-12-31 med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Anhållan från Studentavdelningen om 
disponering av avkastningen ur Birgitta 
och Wawrzyniec Weclewicz fond (dnr 
SU FV-2.1.8-3781-17). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
61 280 kronor att disponera t.o.m. 2018-11-
22.  

 

7.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och the European Club Association 
avseende samarbete med 
Företagsekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-6.1.1-3815-17). Föredragande: 
Sandra Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

8.  Utseende av ordförande och ledamöter 
i styrelsen för Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) (dnr SU FV-
1.2.2-3819-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från vicerektor 
för det humanvetenskapliga området att till 
ledamöter för perioden 2018-01-01 – 2020-
12-31 utse universitetslektor Jan Pederson, 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
(ordförande), professor Cecilia Wadensjö, 
Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
docent Ulf Norberg, Institutionen för svenska 
och flerspråkighet, universitetslektor 
Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska, professor Hanne 
Skaaden, Høgskolen i Oslo og Akershus, och 
Ivett G Larsson, Kammarkollegiet. 

9.  Utseende av ordförande, ledamöter och 
suppleant i styrelsen för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.2.2-3814-17). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden 2018-01-01 - 
2020-12-31 utse professor Lars Bergström, 
Fysikum, (ordförande), professor Karin 
Helander, Institutionen för kultur och estetik 
och professor Johan Kleman, Institutionen 
för naturgeografi, till ledamöter. 

Till suppleant utses professor Elisabeth 
Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska. 

10.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur (dnr SU FV-5.1.2-
3776-17). Föredragande: Henric 
Hertzman, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

11.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för 
språkdidaktik.  (dnr SU FV-5.1.2-
3794-17). Föredragande: Henric 
Hertzman, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 
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12.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Filosofiska institutionen.  
(dnr SU FV-5.1.2-3797-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

13.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Historiska institutionen.  
(dnr SU FV-5.1.2-3799-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

14.  Anmälan av yttrande till 
Universitetskanslersämbetet angående 
handläggningstid för examensansökan 
(dnr SU FV-1.1.7-3601-17). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

15.  Anmälan av beslut avseende medel för 
områdesöverskridande 
forskningsinitiativ (dnr SU FV-5.1.2-
2232-17). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

16.  Godkännande av projektbidrag från 
Formas till Stockholms universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen (dnr 
SU FV 5.1.2-3829-17). Föredragande: 
Gun-Britt Norberg, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

17.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Sociologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-2761-
17). Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Martin Hällsten 
till professor i sociologi fr.o.m. 2017-12-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

18.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Vasakronan Fastigheter AB 
avseende samarbete med Institutionen 
för data- och systemvetenskap (dnr SU 
FV-6.1.2-3843-17). Föredragande: 
Sandra Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och biträdande förvaltningschef, Åsa Borin. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    
 

19.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Stiftelsen för 
Miljöstrategisk Forskning avseende 
samarbete med Institutionen för 
material- och miljökemi (dnr SU FV-
5.1.2-3738-17). Föredragande: Rahwa 
Ghebresellase, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

20.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.2-2935-17). 
Föredragande: Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

21.  Villkor för avgående vicerektor (dnr 
SU FV-2.3.4-3836-17). Föredragande: 
Åsa Borin, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

22.  Villkor för avgående vicerektor (dnr 
SU FV-2.3.4-3833-17). Föredragande: 
Åsa Borin, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

23.  Anhållan om fortsatt uppdragstillägg i 
tolv månader efter avslutat 
dekanuppdrag (dnr SU FV-2.3.8-3823-
17)). Föredragande: Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att Jonas Ebbessons 
uppdragstillägg för dekan fortsatt utgår 2018-
01-01 - 2018-12-31. 


