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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående 

återanställning av professor vid 

Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU FV-2.3.1-3236-14). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Osamu 

Terasaki som professor med omfattningen 

30 procent fr.o.m. 2015-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

2. Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för lingvistik 

(SU FV-5.1.2-3257-14). Föredragande: 

Agneta Sundman Claesson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

3. Anmälan av återrapportering avseende 

anslag 2:64 enligt regleringsbrev för 

budgetåret 2014 (dnr SU FV-1.1.1-0630-

14). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

4. Tilläggsavtal gällande stipendiemedel för 

mobilitet för studenter med 

funktionsvariation inom Erasmus, läsåret 

2014/2015 (dnr SU FV-6.1.1-0824-14). 

Föredragande: Helena Björck, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

5. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Länsstyrelsen i Stockholms län avseende 

samarbete med Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi, 

angående framtagande av ett 

upphandlingsunderlag för en 

biotopdatabas för Stockholms län (SU 

FV-6.1.3-3354-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet 
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6. Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik angående uppdrag om 

utveckling och konstruktion av 

kartläggningsmaterial (SU FV-6.1.2-

1995-14). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

7. Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik angående uppdrag om 

framtagande av handledningsmaterial 

inför kartläggning av nyanlända elevers 

kunskaper (SU FV-6.1.2-3402-13). 

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik angående uppdrag om 

utveckling och konstruktion av 

stödmaterial (SU FV-6.1.2-3328-14).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen.. 

9. Förlängning av villkor för tidigare 

prorektor (dnr SU FV-2.3.3-3364-14). 

Föredragande: Linda Stridsberg, 

Ledningskansliet.  

Rektor beslutar enligt förslag.  

10. Anmälan av beslut om ändrad 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

vid Institutionen för biokemi och biofysik 

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

3168-14). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 
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11. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap på ordförande, ledamöter 

och suppleant till styrelsen för 

Stockholms universitets Östersjöcentrum 

för mandatperioden 2015-01-01 – 2015-

12-31(dnr SU FV-1.2.2-3344-14). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att 

till ordförande utse Anders Lindberg, JKL 

Group, och att till ledamöter utse Björn 

Carlson, BalticSea 2020, Bo Lehander, 

Alsback förvaltning AB, professor Martin 

Jakobsson, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, professor Christina Rudén, 

Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap, professor Ulrika Mörth, 

Statsvetenskapliga institutionen samt 

forskare Clare Bradshaw, Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik, samt att till 

gruppsuppleant för ledamöterna för 

Stockholms universitet utse professor 

Magnus Breitholtz, Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap. 

12. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor i pedagogik, 

vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik (dnr SU FV-2.3.2-1132-14). 

Föredragande: Linus Richert, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-12-01 

befordra Jon Ohlsson till professor i 

pedagogik med anställningsvillkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

13. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt anställning 

av gästprofessor vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr SU FV-2.3.1.1-

3274-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Akihiro 

Ogawa som gästprofessor under perioden 

2015-01-01—2015-08-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut  

 

14. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

lingvistik (dnr SU FV-2.3.1.1-3272-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Janet 

Pierrehumbert som gästprofessor under 

perioden 2014-11-01—2015-06-30 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut  

 

15. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt anställning 

av gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.1.1-3273-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa Caroline 

Evans som gästprofessor med 

omfattningen 30 procent under perioden 

2014-11-01—2015-10-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut  
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16. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i osteoarkeologi, vid 

Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur (dnr SU FV 2.3.1.1 1677-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Laszlo 

Bartosiewicz som professor i 

osteoarkeologi fr.o.m. 2015-05-15, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut  

 

17. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Information Tools avseende samarbete 

med Institutionen för pedagogik och 

didaktik, angående uppdraget att 

genomföra en översikt av olika modeller 

för kartläggning av yngre barns 

lärmiljöer (dnr SU FV-5.1.2-3367-14). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtaletet. 

 

18. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Universität Wien/Universitat Autònoma 

de Barcelona/Univerza v 

Ljulbljani/National University of Ireland, 

Maynooth/Université Lumière Lyon 2 

avseende samarbete med 

Socialantropologiska institutionen, 

angående projektet CREOLE – Cultural 

Differences and Transnational Processes 

(dnr SU FV-6.1.1-3368-14). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

19. Reviderad ansökan om medel inom 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme för 

2015-2016 och 2015-2017 (dnr SU FV-

6.1.1-3077-14). Föredragande: Helena 

Björck, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ansökan till 

Universitets- och högskolerådet. 

20. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik angående uppdrag om 

medverkan vid framtagning av film (SU 

FV-6.1.2-3327-14). Föredragande: 

Agneta Sundman Claesson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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21. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

angående beviljat bidrag till 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

FV-5.1.2-3366-14). Föredragande: Gun-

Britt Norberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna 

överenskommelsen. 

22. Införande av klimatkompensation för 

universitetets alla tjänsteresor med flyg 

fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-12-31 

(dnr SU FV-2.10.1-3105-14). 

Föredragande: Jenny Lilliehöök, 

Tekniska avdelningen. 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Miljörådet, att klimatkompensation införs 

för universitetets alla tjänsteresor med 

flyg fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-12-

31. 

23. Anmälan av beslut om nominering av 

ledamot till Skatteverkets insynsråd (dnr 

SU FV-2.7-3113-14). Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna  

 

Detta beslut är fattat 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 


