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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Statistiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1582-14). Föredragande: 

Emma Svennerstam, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av yttrande till 

Överklagandenämnden för högskolan 

(dnr SU FV-4.9-0099-14). 

Föredragande: Linda Stridsberg, 

Ledningskansliet.  

Läggs till handlingarna.  

3. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Ekonomisk-

historiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2071-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

4. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Ekonomisk-

historiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2107-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

5. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Fysikum till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1810-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

6. Begäran från Institutionen för 

mediestudier om att få utlysa två 

anställningar som adjunkt i praktisk 

journalistik till en omfattning av 50-75 

procent vardera (dnr SU 2.3.1.5-1355-

14). Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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7. Begäran om entledigande från 

adjungerad professor vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.4-2205-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att entlediga adjungerad 

professor Peter Hedström fr.o.m. 2014-08-

01 enligt begäran. 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (dnr SU FV-

6.1.2-2364-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

9. Anmälan av yttrande över 

Vetenskapsrådets förslag till ny hantering 

av nationell forskningsinfrastruktur (dnr 

SU FV-1.1.3-2122-14). Föredragande: 

Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

10. Anmälan av rektorsbeslut  

2014-06-26 (dnr SU FV-1.2.2-2036-14). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

11. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för arkeologi 

och antikens kultur (dnr SU FV 1.2.2-

2036-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Kerstin 

Lidén som prefekt och professor Anders 

Andrén som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2014-10-01 – 2017-07-31.   

 

12. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension (dnr 2.3.1.1-2459-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Willmar Sauter med omfattningen 60 

procent under perioden 2014-09-01—

2014-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

13. Begäran om entledigande från professor  

vid Juridiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.4-2330-14). Föredragande: Emelie 

Kankaanpää, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar entlediga Kent Källström 

från sin anställning som professor i 

civilrätt vid Juridiska institutionen fr.o.m. 

2015-05-01. 
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14. Begäran om entledigande från professor  

vid Juridiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.4-2117-14). Föredragande: Emelie 

Kankaanpää, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar entlediga Said Mahmoudi 

från sin anställning som professor i 

internationell rätt vid Juridiska 

institutionen fr.o.m. 2015-02-01. 

15. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-2457-14. Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lars Heuman, med omfattningen 20 

procent, för perioden 2014-10-01 – 2015-

04-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

16. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i historia, med inriktning på 

medeltidshistoria vid Historiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1024-

13). Föredragande: Magnus Liw, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Kurt Villads 

Jensen som professor i historia, med 

inriktning på medeltidshistoria, från 2014-

11-01 och tills vidare med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

17. Fastställande av studieavgifter vid 

Stockholms universitet för studenter från 

länder utanför EES och Schweiz och som 

studerar på grundnivå eller avancerad 

nivå (dnr SU 31-0931-10). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar fastställa studieavgifter 

enligt förslag. 

Detta beslut ersätter rektorsbeslut om 

fastställande av studieavgifter vid 

Stockholms universitet (dnr SU 31-0931-

10, 2013-02-21). 

18. Anhållan om fast lönetillägg efter 

avslutat prefektuppdrag för föreståndare 

vid SOFI (dnr SU FV-2.3.8-2402-14). 

Föredragande: Marie Högström, 

Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att Anders Björklunds 

uppdragstillägg som föreståndare 

omvandlas till fast lönetillägg. Det fasta 

tillägget på 15 000 kr per månad utbetalas 

fr.o.m. 2015-03-01 i samband med att 

uppdraget som föreståndare upphör och 

utbetalas t.o.m. det datum Anders 

Björklund avgår med pension vid 67 år 

eller tidigare vid avslutad anställning. 

19. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.1.2-2485-14). Föredragande: Camilla 

Mogemark, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhälsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

20. Anmälan av yttrande över Vinnovas 

förslag till modell för att värdera 

samverkan, avgiven till Vinnova 2014-

08-26 (dnr SU FV-1.1.3-1547-14). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 
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21. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-2466-

14). Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa professor Rolf 

Sundberg med omfattningen 42 procent 

under perioden 2014-09-01 – 2015-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

22. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Statsvetenskapliga institutionen  

(dnr SU FV-2.3.10–2442-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Kristina Boréus tjänstledigt med 80 

procent perioden 2014-11-01—2015-01-

31. 

23. Överenskommelse mellan 

Vetenskapsrådet och Stockholms 

universitet om bidrag till internationell 

rekrytering av framstående forskare (dnr 

SU FV-5.1.2-2461-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

24. Utseende av referensgrupp till projektet 

Digital Tentamen och Tentamenssalar 

(DTT) (dnr SU FV-1.1.2-2486-14). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag.  

25. Anmälan av Uttalande i anslutning till 

Riksrevisionens revision av Stockholms 

universitets delårsrapport per 30 juni 

2014, som rektor beslutat att avge till 

Riksrevisionen (dnr SU FV-1.1.8-2158-

14). Föredragande: Madelene Norsell, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

26. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Sollentuna kommun angående samarbete 

med Specialpedagogiska institutionen 

(dnr SU FV-6.1.3-2494-14). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  

27. Anmälan från Institutionen för pedagogik 

och didaktik om misstänkt fusk i form av 

plagiering vid examinationsuppgift på 

moment II , 7,5 hp, inom kursen 

Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 

hp (dnr SU FV-2.5.1-1913-14). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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28. Anmälan från Nationalekonomiska  

institutionen om misstänkt fusk i form av 

otillåtna hjälpmedel vid tentamen i 

kursen The Swedish Model, 7,5 hp, (dnr 

SU FV-2.5.1-2496-14). Föredragande: 

Jonas Holm, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

29. Anmälan från Sociologiska institutionen 

om misstänkt fusk i form av plagiering 

vid Masteruppsats i sociologi, 30 hp (dnr 

SU FV-2.5.1-0134-14). Föredragande: 

Jonas Holm, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

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

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 


