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 Ärende Åtgärd 

1. Beslut från Forskningsrådet för Arbetsliv 

och Socialvetenskap, FAS, om beviljat 

bidrag till forskningsprojekt vid Institutet 

för social forskning, SOFI (dnr SU FV-

6.1.2-0671-13). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att godkänna villkoren. 

 

2. Utseende av ny representant för 

Stockholms universitet i styrgruppen för 

OpenLab (dnr SU FV-1.2.2-0709-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till representant i 

styrgruppen utse professor Karin 

Bergmark, att ersätta professor Lena 

Gerholm.  

3. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för svenska och flerspråkighet om 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

fr.o.m. 2013-08-01 (dnr SU FV-1.2.2-

0720-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Institutionen för svenska och 

flerspråkighet, ska vara sammansatt enligt 

bilaga R-02-130307. 

4. Ansökan om Erasmusmedel för mobilitet 

läsåret 2013-2014 (dnr SU FV-6.2.3-

0688-13). Föredragande: Anna Stenberg, 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att lämna in ansökan för 

Stockholms universitet. 

5. Avbrytande av tillsättning av en 

anställning som professor i portugisiska  

(dnr SU 611-1826-11). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att tillsättningen av 

anställningen ska avbrytas. 

 

Det antecknas till beslutet att ett beslut att 

avbryta en tillsättning inte kan överklagas 

enligt Anställningsförordningen (SFS 

1994:373) 21§. 

6. Ändring av lön för gästprofessor vid 

Institutionen för orientaliska språk (dnr 

SU 616-1902-12). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar, med ändring av tidigare 

beslut 2012-06-14, att gästprofessor 

Christina Nygren fr.o.m. 13-01-01 ska 

uppbära lön enligt nytt anställningsbeslut. 
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7. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för franska, italienska och klassiska språk 

(dnr SU FV 2.3.1.1-0609-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Gunilla 

Iversen som professor med en omfattning 

av 25 procent fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 

2014-02-28, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8. Ändring av lön för gästprofessor vid 

Institutionen för orientaliska språk (dnr 

SU 616-3497-12). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar, med ändring av tidigare 

beslut 2012-12-20, att gästprofessor 

Akihiro Ogawa fr.o.m. 13-01-01 ska 

uppbära lön enligt nytt anställningsbeslut. 

9. Ändring av anställningens omfattning 

samt lön för återanställd professor vid 

Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 

611-3768-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar, med ändring av tidigare 

beslut 2013-01-17, att professor Inger 

Lindberg fr.o.m. 13-01-01 ska uppbära lön 

enligt nytt anställningsbeslut. 

 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU FV-

2.3.1.1-0690-13). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Joseph de 

Pierre som professor med en omfattning av 

20 procent fr.o.m. 2013-04-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2013-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

11. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om adjungering av 

professor i solfysik vid Institutionen för 

astronomi (dnr SU FV-2.3.1.1-0165-13). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Göran 

Scharmer som adjungerad professor i 

solfysik fr.o.m. 2013-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2018-10-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

12. Revidering av stadgar för Stockholms 

universitets Östersjöcentrum (dnr SU 

FV-1.2.2-0749-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa reviderade 

stadgar enligt bilaga R-03-130307. 

Ersättare tidigare fastställda stadgar R-

121220. 

13. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Stockholms universitets 

Östersjöcentrum för perioden fram till 

2013-12-31(dnr SU FV-1.2.2-0749-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att 

utse Anders Lindberg, JKL Group, till 

ordförande och till övriga ledamöter utse 

Björn Carlson, BalticSea 2020, Bo 

Lehander, Alsback Förvaltning AB, 

professor Åke Bergman, Institutionen för 

material- och miljökemi, professor Martin 

Jakobsson, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, professor Christina Rudén, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 

samt forskare Clare Bradshaw, 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik. 



  3 (4) 

14. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet, Institutionen för 

språkdidaktik avseende konstruktion och 

utveckling av nationellt prov eller övrigt 

bedömningsstöd i utbildning i svenska 

för invandrare (dnr SU FV-6.1.3-0740-

13). Föredragande: Agneta Sundman-

Claesson, Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

15. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om ändrade 

anställningsvillkor för adjungerad 

professor vid Institutionen för analytisk 

kemi (dnr SU FV 2.3.1.1-0741-13). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra 

anställningsvillkoren för Mohamed Abdel-

Rehim fr.o.m. 2013-04-01 tillsvidare, dock 

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

särskilt anställningsbeslut.  

16. Tillägg till avtal mellan Stockholms 

universitet och University of Cape Town, 

Sydafrika, avseende samarbete med 

Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 

301-3339-11). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

 

17. Tillägg till avtal mellan Stockholms 

universitet och Tebtebba Foundation 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 301-1394-11) 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

 

18. Förslag till riktlinjer för studie- och 

karriärvägledning vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.9-0602-13). 
Föredragande: Birgit Marklund Beijer, 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att fastställa de reviderade 

riktlinjerna. 

19. Beslut att lämna offert till Skolverket på 

uppdragsutbildning ht 2013 för 

förskollärare, barnskötare och annan 

pedagogisk personal anställd i förskolan 

inom ramen för Förskolelyftet  (dnr SU 

FV-6.5-0606-13) Föredragande:Ulla 

Lundström Avdelningen för externa 

kontakter.  

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 

20. Anmälan av rektors beslut 2013-03-01 

angående kvalitetsrådet (dnr SU FV-

1.2.1-0049-13). Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Ledningskansliet. 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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21. Inrättande av samordningsgrupp för 

samverkans- och innovationsfrågor vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV 6.19-

0755-13). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

22. Fastställande av 

Informationssäkerhetspolicy för 

Stockholms universitet (dnr SU FV - 

1.1.2 – 0290 - 13). Föredragande: Kjell 

Gullberg, Avdelningen för IT och media. 

Rektor beslutar att fastställa 

Informationssäkerhetspolicyn för 

Stockholms universitet enligt förslag. 

Beslutet ersätter tidigare Plan för IT-

säkerhetsarbetet vid Stockholms 

universitet (dnr SU 171-0991-04). 

23. Förslag från samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-0669-

13). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Birgitta 

Berglund som professor efter pension 

fr.o.m. 2013-03-15 t.o.m. 2013-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

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

prorektor, professor Lena Gerholm och förvaltningschefen, 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     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 


