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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan från en studierektor vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

om misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Utbildningsledare vid trafikskola, 

30 hp (dnr SU FV-2.5.1-2590-13). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-2667-13).  

Föredragande: Tina Sjöberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Per-Olof 

Berg som professor efter pension fr.o.m. 

2013-10-01 t.o.m. 2014-09-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

3. Fastställande av ny Lönepolicy vid 

Stockholms universitet (dnr SU-FV 

2.3.7-2735-13). Föredragande: Anna 

Jutterdal, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Lönepolicy 

vid Stockholms universitet enligt förslag. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut R-

120503. 

4. Rekvisition 1, HT2013: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 571-2956-12). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 

stipendiater som registrerats första 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2013).  

5. Rekvisition 3, HT2013: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 571-2692-11). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 

stipendiater som registrerats tredje 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2012).  
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6. Begäran från professor om entledigande 

fr.o.m. 2013-07-01 p.g.a. anställning som 

professor vid annat universitet. (dnr SU 

FV-2.3.4-2762-13). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att entlediga professor Juni 

Palmgren fr.o.m. 2013-07-01 enligt 

begäran.  

7. Yttrande över promemorian 

Rekryteringsmål för en jämnare 

könsfördelning bland professorer – 

förslag om dialog mellan regeringen och 

lärosätet (U2012/2998/UH) (dnr SU FV-

1.1.3-1778-13). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

8. Förslag till vikarierande ställföreträdande 

prefekt vid Socialantropologiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-2626-13). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Erik Olsson 

som vikarierande ställföreträdande prefekt 

under perioden 2013-10-01 – 2014-03-31. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i socialt arbete, vid 

Institutionen för socialt arbete (dnr SU 

FV- 2.3.1.1-2578-13). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar anställa Gabrielle Meagher 

som gästprofessor vid Institutionen för 

socialt arbete för perioden 2013-10-01 – 

2014-07-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

10. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.1.1-2815-

13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar anställa Caroline Evans 

som gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier för perioden 2013-11-01 – 

2014-10-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till professor vid Institutionen 

för astronomi (dnr SU FV-2.3.2-0307-

13). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-10-01 

befordra Stephan Rosswog till professor i 

astronomi med inriktning mot 

extragalaktisk och högenergiastrofysik, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

12. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.1.2-2804-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 
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13. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

2710-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

14. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.1.2-2805-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

15. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

2711-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

16. Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande fördelning av de nationella 

medlen för särskilt pedagogiskt stöd år 

2014 (dnr SU 462-3092-12). 

Föredragande: Monica Svalfors, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor.  

17. Anhållan från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att Stockholms 

universitet ska ansöka om rätt att avräkna 

helårsstudenter och -prestationer inom 

utbildningsområde Konst (dnr SU FV 

1.2.1-1657-13). Föredragande: 

Madelene Norsell, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap för prövning inför 

eventuellt rektorsbeslut. 

18. Direktiv till utredning om tidsbegränsade 

anställningar vid Stockholms universitet 

(dnr SU FV-1.9-2813-13). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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19. Direktiv till utredning av frågor om 

universitetets lokalförsörjning (dnr SU 

FV-1.9-2814-13). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson och tillförordnad förvaltningschef Joakim Malmström. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


