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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utökning av 

anställningens omfattning samt ändrad 

lön för professor vid Institutionen för 

orientaliska språk (SU FV-2.3.1.1-3528-

14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utöka professor Birgit 

Schlyters anställning från 50 procent till 

heltid samt justera lönen fr.o.m. 2015-01-

01 i enlighet med separat 

anställningsbeslut.  

 

2. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid 

Institutionen för mediestudier (dnr SU 

FV 2.3.1.1-1401-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Patrick 

Vonderau till en anställning som professor 

i filmvetenskap fr.o.m. 2014-12-15 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, ej har deltagit i 

beslutet. 

3. Anhållan från Zoologiska institutionen 

om disponering av avkastningen ur Alice 

och Lars Siléns fond (dnr SU FV-2.1.8-

3599-14).  Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

21 000 kronor. 

 

4. Ansökan om tjänstledighet från professor 

i teatervetenskap (dnr SU FV-2.3.10-

3531-14). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap.  

Rektor beslutar att bevilja professor Tiina 

Rosenberg tjänstledigt i enlighet med 

ansökan.  

 

5. Fördelning av särskilda medel för 

validering av lärares yrkeserfarenhet. 

Föredragande: Per Båvner, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att fördela 3 000 000 

kronor till Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap.  
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6. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för mediestudier 

(dnr SU FV 1.2.2-1594-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor John 

Sundholm som prefekt och docent Ester 

Pollack som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-01-01 – 2017-12-31.   

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, ej har deltagit i 

beslutet. 

7. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för kultur och 

estetik (dnr SU FV 1.2.2-3530-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Inga 

Sanner som prefekt och professor Peter 

Gillgren som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-01-01 – 2015-06-30.  

Det antecknas till beslutet att institutionen 

ska ledas av enbart prefekt, s.k. 

prefektstyre, under ovanstående period i 

avvaktan på att institutionsstyrelse kan 

väljas. 

8. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för slaviska och 

baltiska språk, finska, nederländska och 

tyska (dnr SU FV 1.2.2-3529-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Christina Hellman som prefekt och 

universitetslektor Tora Hedin som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2015-01-01 – 2015-06-30.  

Det antecknas till beslutet att institutionen 

ska ledas av enbart prefekt, s.k. 

prefektstyre, under ovanstående period i 

avvaktan på att institutionsstyrelse kan 

väljas.  

9. Förlängning av avtal ”Memorandum of 

Agreement for a Student Exchange 

Programme” mellan University of 

Western Australia och Stockholms 

universitet (dnr SU FV-6.1.1-3554-14). 

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet 

10. Fråga om kvarlåtenskapen efter Inga 

Maria Bengtsson, Åstorp, enligt 

testamentariskt förordnande till Bengt G 

Lundberg stiftelse, anknuten till 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.1.8-2839-14). Föredragande: Gunilla 

Edgardh, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att motta kvarlåtenskapen 

att tillföras kapitalet i Bengt G Lundbergs  

stiftelse i enlighet med testamentet. 
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11. Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

angående samarbete med Institutionen 

för språkdidaktik och Institutionen för 

svenska och flerspråkighet angående 

uppdragsutbildning för nyanländas lärare 

och skolledare (dnr SU FV-6.1.2-0840-

14). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

12. Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildningen för lärare och 

fritidspedagoger med start HT15 inom 

ramen för Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5–

3137-14). Föredragande: Ulla-Brita 

Ekqvist, Avdelningen för externa 

kontakter. 

Rektor beslutar att avge offert till 

Skolverket.  

13. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Forte beträffande beviljat 

bidrag till Institutet för social forskning 

(SOFI) (dnr SU FV-5.1.2-3576-14). 

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

14. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

beträffande beviljat bidrag till 

Socialantropologiska institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-3474-14). Föredragande: 

Gun-Britt Norberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

15. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

beträffande beviljat bidrag till 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

FV-5.1.2-3534-14). Föredragande: Gun-

Britt Norberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

16. Anmälan av förordnande, från 

Utbildningsdepartementet, av rektor Per 

Nilsson som ordförande i styrelsen för 

Centrum för idrottsforskning för perioden 

2015-01-01 – 2017-12-31 (dnr SU FV-

1.2.2-3579-14). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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17. Avtal mellan Stockholms universitet och 

California Institute of Technology, 

Caltech Optical Observatories, USA, 

Weizmann Institute of Science, Israel, 

University of Maryland, USA, Deutsches 

Elektronen-Synchrotron, Tyskland samt 

University of Wisconsin, Milwaukee, 

USA, avseende samarbete med Fysikum 

(dnr SU FV-6.1.1-3521-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

18. Anmälan av överenskommelse mellan 

Havs- och vattenmyndigheten och 

Stockholms universitet avseende 

samarbete med Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik (dnr SU FV-6.1.2–

3538-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Läggs till handlingarna. 

 

19. Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Länsstyrelsen 

i Västerbotten avseende samarbete med 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-6.1.2-3539-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Läggs till handlingarna. 

 

20. Överenskommelse mellan 

Vetenskapsrådet och Stockholms 

universitet om beviljat bidrag till 

forskningsprojekt vid Institutionen för 

biokemi och biofysik (dnr SU FV-5.1.2-

3564-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

21. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturhistoriska 

riksmuseet avseende samarbete med 

Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (dnr SU FV-6.1.2-3537-

14). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

22. Utseende av ledamot i Centrumstyrelsen 

för Stockholms Resilienscentrum för 

perioden t.o.m. 2016-07-31 (dnr SU FV-

1.2.2-3593-14). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att utse Peter Norman. 
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23. Riktlinjer för hanteringen av frågor om 

vetenskaplig oredlighet (dnr SU FV-

1.1.2-3492-14). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna. 

Riktlinjerna ska tillämpas fr.o.m. 2014-

12-04 och ersätter riktlinjerna från 2011-

06-30 (dnr SU 309-1571-10). 

24. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för musik- och teatervetenskap (dnr 

2.3.1.1-3569-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Willmar Sauter med omfattningen 60 

procent under perioden 2015-01-01 – 

2015-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

25. Rektors beslutsavsikt angående 

stödfunktionen för uppdragsutbildning 

vid Stockholms universitet (dnr SU FV-

1.9-1518-14). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

26. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Juridiska institutionen för 

perioden 2015-01-01 – 2018-06-30 (dnr 
SU FV- 1.2.2-3571-14). 

Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet för Humaniora, Juridik 

och Samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Peter 

Melz som prefekt och professor Michael 

Hellner som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-01-01 – 2015-06-30. 

Vidare utser rektor professor Michael 

Hellner som prefekt och docent Laura 

Carlson som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-07-01 – 2018-06-30. 

27. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-11-18 (dnr SU FV-2.5.1-1846-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

   

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

prorektor, professor Hans Adolfsson, och ställföreträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

Astrid Söderbergh Widding (pp 1, 3-5, 7-27)                                  Hans Adolfsson (p 2, 6) 


