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 Ärende Åtgärd 

1. Utseende av vicerektor för humaniora-

samhällsvetenskap, tillika ordförande för 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap (dnr SU 31-3538-

12). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt inkommit resultat 

från fyllnadsval, att utse professor Karin 

Bergmark för mandatperioden 2013-02 -01 

– 2014-12-31.  

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2013-01-29. 

2. Utseende av föreståndare och biträdande 

föreståndare för Mobile Life VINN 

Excellence Centre (dnr SU FV-1.2.2- 

0233-13). Föredragande:  

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Med entledigande av Annika Waern och 

Barry Brown beslutar rektor att fr o m  

2013-03-01 utse Kristina Höök till 

föreståndare och Maria Holm till 

biträdande föreståndare. 

3. Underskott som uppstått vid 

integreringen av lärarutbildningen i 

Stockholms universitets verksamhet. 

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att täcka balanserat kapital 

för Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot tekniska, estetiska och 

praktiska kunskapstraditioner, samt 

att täcka 8 000 000 kronor av underskottet 

på grund- och avancerad nivå för 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i barn- och ungdomsvetenskap 

med inriktning mot förskoledidaktik, vid 

Institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap (dnr SU 611-0961-

09). Föredragande: Monireh Sulemani, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Hillevi Lenz 

Taguchi som professor i barn- och 

ungdomsvetenskap med inriktning mot 

förskoledidaktik fr.o.m. 2013-04-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

5. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i alkohol- och drogforskning, 

vid Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol-och drogforskning 

ungdomsvetenskap (SORAD) (dnr SU 

611-3342-11). Föredragande: Monireh 

Sulemani, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Tomas 

Hemmingsson som professor i alkohol- 

och drogforskning fr.o.m. 2013-05-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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6. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.1.2-0301-13). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

7. Förslag till organisatorisk förändring vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV 1.2.1-

0049-13). Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8. Utseende av prefekt för Institutionen för 

mediestudier (dnr SU 621-1900-12). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Anders 

Mellbourn till prefekt för perioden 2013-

01-01 – 2014-06-30. 
 

9. Anmälan av beslut om utdelning av 

stipendium (90 240 kronor) ur Stiftelsen 

Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz 

fond (dnr SU 571-0083-12).  

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

10. Nominering av ledamot i det nationella 

centret Advanced Cultural Studies 

Institute of Sweden (ACSIS) vid 

Linköping universitet för perioden 2013-

02-01–2016-01-31 (dnr SU FV-6.1.2-

0303-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, att nominera 

forskare Solveig Jülich, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria till 

Stockholms universitets representant 

(ledamot) i styrelsen för ACSIS. 

11. Anhållan från prefekten för Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

(BUV) om undantag från att genomföra 

val till institutionsstyrelse under hösten 

2012, d.v.s. förlängning av mandaten för 

nu valda ledamöter i institutionens 

styrelse (dnr SU FV-1.2.2-0314-13, jfr 

dnr SU 31-2148-11och SU 31-2494-09). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter samråd med dekanus, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten och mot 

bakgrund av de skäl som anförts, att 

förlänga mandatperioden för ledamöter och 

suppleanter i styrelsen för BUV tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2013-03-31. 

Rektor beslutar vidare att prefekten i god 

tid innan periodens utgång ska inkomma 

med förslag till sammansättning av 

styrelsen för resterande tid av 

mandatperioden, d.v.s. t.o.m. 2014-12-31. 

12. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Sociologiska institutionen 

under perioden 2013-02-01 – 2013-07-31 

(dnr SU FV-1.2.2-0199-13). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

 

Rektor beslutar utse professor Ryszard 

Szulkin som prefekt och professor Jens 

Rydgren som ställföreträdande prefekt. 
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13. Revidering av besluts- och 

delegationsordning för Stockholms 

universitet fr.o.m. 2013-02-01 (dnr SU 

FV 1.2.3-0177-13). Föredragande: 

Maria Pyke, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

14. Förslag till ny ledamot i styrelsen för 

Stockholms universitetsbibliotek för 

resterande tid av innevarande 

mandatperiod, dvs. t.o.m. 2013-12-31 

(dnr SU FV- 1.2.2-0336-13). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 

att till ny ledamot utse professor Gunnel 

Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, 

att ersätta professor Michael Lundholm i 

bibiliotektes styrelse för tiden intill 2013-

12-31. 

15. Anhållan från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap om medel till 

förberedelsearbete inför fundraising av 

det s.k. Acceleratorprojektet (SU FV-

2.1.1-0321-13). Föredragande: Susanne 

Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja 175 000 kronor i 

medel till förberedelsearbete inför 

fundraising av det s.k. 

Acceleratorprojektet.  

 

 

16. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i data- och systemvetenskap, 

med inriktning mot sensorbaserade 

tjänster vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 615-1508-12). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Theo Kanter 

till professor i data- och systemvetenskap, 

med inriktning mot sensorbaserade tjänster 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap fr.o.m. 2013-02-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av universitetsdirektör 

Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra 

sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer  

 


