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 Ärende Åtgärd 

1. Anhållan från prefekten vid 

Specialpedagogiska institutionen om 

ändrad sammansättning av 

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

(dnr SU FV-1.2.2-3074-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Specialpedagogiska 

institutionen, ska vara sammansatt enligt 

bilaga R-8-141030. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-10-28. 

2. Anhållan från prefekten vid Statistiska 

institutionen om ändrad sammansättning 

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

01 (dnr SU FV-1.2.2-3076-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att 

styrelsen för Statistiska institutionen, ska 

vara sammansatt enligt bilaga R-9-

141030. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-10-28. 

3. Beslut om utdelning av medel (10 000 

kronor) ur Stiftelsen för etnologi vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.1.8-3066-14). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att dela ut 10 000 kronor. 

 

4. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor i marin 

växtekologi vid Östersjöcentrum (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3042-14). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lena Kautsky, med omfattningen 60 

procent, fr.o.m. 2014-10-02 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-09-30, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  
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5. Förslag om utseende av suppleant samt 

ställföreträdare för rektor som ordförande 

i juryn för The Elizabeth Haub Prize for 

Environmental Law (dnr SU FV-1.2.2-

3101-14). Föredragande: Karin 

Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Juridiska fakultetsnämnden, att entlediga 

professor Said Mahmoudi från uppdraget 

som suppleant samt utse docent Marie- 

Louise Larsson Klevhill som suppleant 

för perioden 2014-11-01 – 2017-06-30. 

Vidare beslutar rektor att professor Said 

Mahmoudi, fr.o.m. 2014-10-30 inträder i 

rektors ställe som ordförande i juryn. 

6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor vid Fysikum (dnr SU FV-

2.3.1.1-3052-14). Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Christian 

Bohm som professor, med omfattningen 

25 procent, fr.o.m. 2015-01-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2015-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

7. Arbetsordning för Etiska rådet (dnr SU 

FV-1.2.1-3103-14). Föredragande: 

Emma Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa 

arbetsordningen. 

8. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till anställning som professor 

vid Konstvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-2.3.2- 2902-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-11-01 

befordra Mårten Snickare till professor i 

konstvetenskap med anställningsvillkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
 

9. Stipendieansökningar till Kungl. och 

Hvitfeldtska Stiftelsen (dnr SU FV-2.1.9-

2850-14). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att översända 

rangordningen av de sökande till 

stiftelsen. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till professor vid Institutionen 

för ekologi, miljö och botanik (dnr SU 

FV-2.3.2-1959-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-11-01 

befordra Kristoffer Hylander till professor 

i växtekologi, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till professor vid Institutionen 

för analytisk kemi (dnr SU FV-2.3.2-

1575-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-11-01 

befordra Ulrika Nilsson till professor i 

analytisk kemi med inriktning mot 

allergiframkallande kemiska föreningar, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut 
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12. Redovisning av 

Kompletteringsutbildning för utländska 

jurister (dnr SU FV-3.9-2983-14). 

Föredragande: Karin Edman, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar avge redovisningen till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

13. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att anställa en 

gästprofessor vid Institutet för 

internationell ekonomi (IIES) (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3022-14). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa professor 

Robert Shimer som gästprofessor i 

nationalekonomi vid Institutet för 

internationell ekonomi (IIES), med 

omfattningen 10 procent, för perioden 

2014-11-01 – 2019-10-31  

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

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). 

 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


