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 Ärende Åtgärd 

1. Anhållan från prefekten vid 

Nationalekonomiska institutionen om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2015-01-01 

(dnr SU FV-1.2.1-2285-14). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Nationalekonomiska 

institutionen, ska vara sammansatt enligt 

bilaga R-3-140925. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-09-23. 

2. Anhållan från prefekten vid 

Kriminologiska institutionen om ändrad 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

fr.o.m. 2015-01-01 (dnr SU FV-1.2.2-

2590-14). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Kriminologiska institutionen, 

ska vara sammansatt enligt bilaga R-4-

140925. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-09-23. 

3. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för biologisk grundutbildning (BIG) om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2015-01-01 

(dnr SU FV-1.2.2-2661-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det naturvetenskapliga 

området att styrelsen för biologisk 

grundutbildning, ska vara sammansatt 

enligt bilaga R-5-140925. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-09-23. 

4. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för arkeologi och antikens kultur om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2015-01-01 

(dnr SU FV-1.2.1-1667-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Institutionen för arkeologi 

och antikens kultur, ska vara sammansatt 

enligt bilaga R-6-140925. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-09-23. 
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5. Förslag till föreståndare, vetenskaplig 

koordinator samt ledamöter i styrelsen 

för Stockholms universitets 

astrobiologicentrum för perioden 2015-

01-01—2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

2097-14). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

prefekten vid Institutionen för geologiska 

vetenskaper att till föreståndare utse docent 

Wolf Geppert, Fysikum. Rektor beslutar 

vidare enligt förslag att till ordförande utse 

professor Hans Olofsson, föreståndare för 

Onsala rymdobservatorium, Chalmers 

tekniska högskola samt att till ledamöter 

utse docent Alexis Brandeker, tillika 

vetenskaplig koordinator, Institutionen för 

astronomi, docent Wolf Geppert, Fysikum, 

fil dr Anna Neubeck, Institutionen för 

geologiska vetenskaper, professor Britt-

Marie Sjöberg, Institutionen för biokemi 

och biofysik, professor Axel Brandenburg, 

NORDITA, samt fil dr Magnus Ivarsson, 

Naturhistoriska Riksmuseet. 

Det antecknas att MBL-information 

angående föreståndare förevarit 2014-09-

23. 

6. Rekvisition av medel ur Stiftelsen Aula 

Magna (dnr SU FV-2.1.8-2663-14). 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 1 218 000 

kronor. 

7. Rekvisition av medel ur 

Insamlingsstiftelsen för 

företagsekonomiska institutionen i 

Kräftriket (dnr SU FV-2.1.8-2642-14) 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 40 000 kronor. 

 

8. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för socialt arbete (dnr SU FV-2.3.1.1-

2352-13). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Anna 

Hollander som professor efter pension med 

omfattningen 25 procent fr.o.m. 2014-10-

01 t.o.m. 2015-01-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

9. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om befordran till professor vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-0586-14). 

Föredragande: Emelie Kankaanpää, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Jessika van der 

Sluijs till professor i civilrätt, fr.o.m. 2014-

10-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

10. Uppdrag till Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap att fortsätta processen 

inför ett samgående mellan CeHum och 

CeSam (dnr SU FV-1.2.1-1751-14). 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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11. Utseende av vikarierande 

ställföreträdande prefekt vid Special-

pedagogiska institutionen (dnr SU FV-

1.2.2-2701-14). Föredragande: Agneta 

Wong, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse Mara Westling 

Allodi som vikarierande ställföreträdande 

prefekt under perioden 2014-09-25 – 2014-

10-31. 

12. Rekvisition 1, HT2014: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU FV-2.1.9-

3431-13). Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats första 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2014).  

13. Rekvisition 3, HT2014: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 571-2956-12). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats tredje 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2013).  

14. Tillägg till överenskommelsen mellan 

Skolverket och Stockholms universitet 

angående uppdragsutbildning för lärare 

och fritidspedagoger med start VT15 

inom ramen för Lärarlyftet II (dnr SU 

FV-6.5-3288-13 dok 7). Föredragande: 

Ulla-Brita Ekqvist, Avdelningen för 

externa kontakter.  

Rektor beslutar att teckna tillägg till 

överenskommelsen. 

 

15. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-2064-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna Jonathan 

Harbor till affilierad professor vid 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi under perioden 2014-10-01 

– 2017-09-31.  

16. Utseende av ytterligare ledamot i 

styrelsen för Institutet för Turkietstudier 

(SUITS) (dnr SU FV-1.2.2-2694-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att utse 

professor Johan Kleman som ledamot för 

perioden t.o.m. 2014-12-31. 

17. Avtal gällande projekt inom Erasmus+ 

Strategiska Partnerskap, koordinerat av 

Specialpedagogiska institutionen (dnr SU 

FV-6.4-1203-14). Föredragande: Helena 

Björck, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

18. Anmälan av beslut om direktiv för 

utredning av den utbildnings-

vetenskapliga kärnan (dnr SU FV 1.1.9-

2690-14). Föredragande: Ulf Nyman, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna 
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19. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-09-09 (dnr SU FV-2.5.1-1582-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

20. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2014-09-15 (dnr SU FV-2.5.1-1913-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

21. Anmälan från Slaviska institutionen om 

misstänkt fusk i form av otillåtet 

hjälpmedel vid examination i kursen 

Kultur och politik i slaviska länder, 30 

hp, delkursen Rysk litteraturhistoria, 7,5 

hp (dnr SU FV-2.5.1-1846-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

22. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Fysikum (dnr SU FV- 

2.3.2-3291-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Irena 

Gudowska till professor i medicinsk 

strålningsfysik fr.o.m. 2014-10-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

23. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet, Institutionen för 

språkdidaktik avseende uppdragen 

Nyanländas lärande och Läslyftet (SU 

FV-6.5-2641-14). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

24. Anmälan av beslut om direktiv till 

utredning av fördelningsprinciper 

avseende medel till 

utbildningsvetenskaplig forskning, (dnr 

SU FV-1.1.2-2673-14). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Planeringsavdelningen. 

 

Läggs till handlingarna. 
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25. Yttrande över remiss Nya regler om 

upphandling (Ds 2014:25 respektive 

SOU 2014:51) (dnr SU FV-1.1.3-2141-

14). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap.  

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

 

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 


