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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Sociologiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV 2.5.1-0028-14). Föredragande: 

Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV 2.5.1-

3820-13). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

3. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet, Institutionen för 

språkdidaktik, och Skolverket avseende 

uppdraget att genomföra tre konferenser 

om mottagande och utbildning för 

nyanlända elever (dnr SU FV-6.1.2-

0538-14). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

4. Anmälan av yttrande över regeringens 

biståndspolitiska plattform, avsänt till 

regeringen (Utrikesdepartementet) 2014-

02-12 (dnr SU FV-1.1.3-0244-14). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

5. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0341-14). Föredragande: 

Camilla Mogemark, Samhälls-

vetenskapliga fakultetskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Uno Svedin 

som professor efter pension med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2014-03-

01 t.o.m. 2014-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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6. Anmälan av beslut att utse ledamöter i 

styrelsen för Stressforskningsinstitutet för 

mandatperioden 2014-01-01–2016-12-31  

(dnr SU FV 2.5.1-0536-14). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

7. Förslag till redovisning av 2013 års 

miljöarbete enligt förordningen 

(2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter (dnr SU FV-2.10.3-10-

0307-14). Föredragande: Jenny 

Lilliehöök, Tekniska avdelningens kansli. 

Rektor beslutar om föreslagen redovisning 

av 2013 års miljöarbete enligt 

förordningen (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter. 

8. Ändring av omfattning på uppdrag som 

rektorsråd med operativt 

samordningsansvar för 

lärarutbildningarna. Föredragande:  

Jenny Gardbrant, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att omfattningen på docent 

Bengt-Olov Molanders uppdrag som 

rektorsråd fr.o.m. 2014-03-01 ska vara 60 

procent av heltid. Rektorsrådet rapporterar 

till prorektor. Uppdragstillägg utgår om 

10 000 kronor per månad. 

 

Det antecknas att Bengt-Olof Molander 

utsetts till rektorsråd för perioden 2013-07-

01—2016-06-30 (RF 2013-04-04). 

 

9. Utseende av representant till SUUN:s 

arbetsgrupp för autonomifrågor. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till Stockholms 

universitets representant utse tidigare 

justitieråd och ordförande för Stockholms 

universitets styrelse Sten Heckscher. 

 

10. Förslag om utdelning av medel ur Gerard 

de Geers stiftelse för kvartärgeologisk 

forskning (dnr SU FV-2.1.9-0557-14). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med         

3 800 kronor. 

11. Förslag om fördelning av budget 2014 

för stiftelsen Rättsgenetiska institutet 

(dnr SU FV-2.1.8-0558-14). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att fastställa föreslagen 

budget för år 2014. 

 

12. Fastställande av Attest- och 

utanordningsregler för Stockholms 

universitet (dnr SU FV-217-6535-14). 

Föredragande: Christer Niklasson, 

Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa Attest- och 

utanordningsregler enligt förslag. 

Beslutet ersätter tidigare Attest- och 

utanordningsregler (dnr SU 309-1239-10). 
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13. Begäran om medel för vårterminen 2014  

för ULV-projektet, kompletterande  

utbildning för personer med utländsk  

lärarutbildning, ULV ll:1-8 

(SU FV-3.1.1-0493-14). Föredragande:  

Susanna Malm, Avdelningen för  

externa kontakter. 

 

Rektor beslutar avge begäran till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet) om 15 968 704 

kronor för vårterminen 2014 för ULV ll:1-

8 vid de medverkande lärosätena.  

 

14. Avtal mellan Trafikverket och 

Stockholms universitet angående 

projektet Strategier och strategi-

genomförande (dnr SU FV-6.4-0565-14). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

15. Beslut om utdelning (35 000 kronor) ur 

Stiftelsen Axel Lagrelius fond för 

geografisk forskning (dnr SU FV-2.1.8-

0526-14). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 35 000 kronor. 

 

16. Beslut om utdelning av medel (51 000 

kronor) ur Lillemor och Hans W-son 

Ahlmanns fond för geografisk forskning 

(dnr SU FV-2.1.8-0527-14). 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 51 000 kronor. 

 

17. Överenskommelse mellan 

Vetenskapsrådet och Stockholms 

universitet om beviljat bidrag till 

forskningsprojekt vid Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 

institut (dnr SU FV-5.1.2-0556-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

18. Översyn av institut och centrum vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

1.2.1-0515-14). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att remittera ärendet till 

områdesnämnderna.  

 

19. Anmälan från Sociologiska institutionen 

om misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Doing gender, 7,5 hp, (dnr SU 

FV-2.5.1-0030-14). Föredragande: 

Emma Svennerstam, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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20. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om tecknande av 

Letter of Intent gällande Data- och 

systemvetenskapliga institutionens 

ansökan om deltagande i Digital Health 

vid Vinnova. Föredragande: Felicia 

Markus, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap.                                                                                                  

Rektor beslutar att teckna Letter of Intent.      

 

21. Införande av ORCID vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-5.9-0552-14). 

Föredragande: Wilhelm Widmark, 

Universitetsbiblioteket. 

Rektor beslutar uppdra åt 

överbibliotekarien att anmäla Stockholms 

universitet som institutionella medlemmar 

i ORCID, att tillsammans med någon av 

universitetets institutioner genomföra ett 

pilotprojekt för anslutning av institutionens 

samtliga forskare, samt att bilda och 

sammankalla en samordningsgrupp med 

representanter från berörda enheter inom 

universitetsförvaltningen för att undersöka 

och samordna fortsatt hantering av ORCID 

vid universitetet. 

22. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor i mänskliga 

rättigheter vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr SU FV-2.3.2-

3804-13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-03-01 

befordra Hans Ingvar Roth till professor i 

mänskliga rättigheter med 

anställningsvillkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
 

 

23. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor i slaviska språk 

med inriktning på det moderna ryska 

språket vid Slaviska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.2-0212-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-03-01 

befordra Nadezjda Zorikhina Nilsson till 

professor i slaviska språk med inriktning 

på det moderna ryska språket med 

anställningsvillkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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24. Förslag från prefekten vid Institutionen 

för data- och systemvetenskap (DSV) till 

ledamöter i styrelsen för Spider (The 

Swedish Program for Information and 

Communication Technology in 

Developing Regions) för tiden t.o.m. 

2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0575-14). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet.  

Rektor beslutar att till ledamöter utse 

professor Gunnar Landgren, KTH, 

professor Gudrun Dahl, 

Socialantropologiska institutionen, 

professor Love Ekenberg, DSV, lektor 

Laura Hosman, Illinois Institute of 

Technology (Chicago USA), David 

Isaksson, VD för Global Reporting AB, 

Ulf Pehrsson, chef för myndighets- och 

industrirelationer, Ericsson samt Vasilis 

Koulolias, styrelseordförande för Gov2u 

(Grekland).  

25. Utseende av ledamot i styrelsen för 

Bergianska botaniska trädgården (BBT) 

för tiden t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-

1.2.2-0240-14). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Institutionen för ekologi miljö och botanik 

och efter hörande av Institutionen för 

Biologisk Grundutbildning (BIG) att till 

ledamot utse universitetslektor Per Ola 

Karis, Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik. 

Det antecknas att föreståndaren för BBT 

och dekanus, Naturvetenskapliga 

fakulteten, är självskrivna ledamöter i 

styrelsen.  

26. Förslag från Filosofiska institutionen till 

föreståndare och ledamöter i styrelsen för 

Stockholms universitets Centrum för 

logik, språkfilosofi och 

medvetandefilosofi (CLLAM) för tiden 

t.o.m. 2015-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

0574-14). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter hörande av dekanus 

för Humanistiska fakultetsnämnden, att till 

föreståndare, tillika ledamot, utse professor 

Peter Pagin, och till övriga ledamöter utse 

professor Staffan Carlshamre, professor 

Kathrin Glüer-Pagin, universitetslektor 

Sören Häggqvist, professor Gunnar 

Svensson, professor Dag Westerståhl samt 

professor Åsa Wikforss, samtliga 

Filosofiska institutionen.  

27. Fördelning av medel till 

Specialpedagogiska institutionen för 

verksamhet inom Lärarlyftet II särskolan 

för kursomgång med start 2013. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att utbetalning om 

5 889 000 kronor får ske till 

Specialpedagogiska institutionen. 
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28. Utseende av ledamöter och suppleanter i 

styrelsen för Kemilärarnas resurscentrum 

(KRC) för perioden t.o.m.2014-12-31 

(dnr SU FV-1.2.2-0587-14 ). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden att 

utse universitetslektor Lars Eriksson till 

ledamot, och forskare Birgit Paulsson till 

suppleant, båda Institutionen för material- 

och miljökemi, samt universitetsadjunkt 

Mats Hansson till ledamot och 

universitetslektor Åsa Julin-Tegelman till 

suppleant, båda Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik. 

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson och förvaltningschefen, universitetsdirektör 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 


