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 Ärende 

 

Åtgärd 

1. Utseende av ledamot i styrgruppen för 

projektet Kunskapsutbyte och Lärande 

Om Strategisk Samverkan Akademi Ut 

(KLOSS AkUt) (dnr SU FV-1.2.2-0534-

15). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse rektorsrådet, 

professor Mats Danielson, till ledamot i 

styrgruppen. 

2. Återrapportering avseende anslag 2:64 

(ap.3) enligt regleringsbrev för 

budgetåret 2015 (dnr SU FV-1.1.1-0630-

14). Föredragande: Lovisa af Petersens, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att avge återrapportering 

till Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet).  

3. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Kulturgeografiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0147-15). Föredragande: 

Hans Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Mats 

Widgren som professor efter pension 

fr.o.m. 2015-05-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2015-09-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

4. Ansökan om medel inom Erasmus+ 

mobilitet för högre utbildning, läsåret 

2015-2016 (dnr SU FV-6.1.1-0261-15). 

Föredragande: Helena Björck, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skicka in ansökan till 

Universitets- och högskolerådet. 

5. Bidrag till hyreskostnader på grund av 

beordrad flytt för Institutionen för 

neurokemi. Föredragande: Susanne 

Thedéen, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

bidra till hyreskostnader med 3 300 000 

kronor för 2014 och fr.o.m. 2015 med  

3 300 000 kronor i permanent årligt 

bidrag till hyreskostnader på grund av 

beordrad flytt för Institutionen för 

neurokemi.  
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6. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (SOFI) (dnr SU FV-

2.3.1.1-3736-14). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Thor 

Norström som professor efter pension 

med omfattningen 35 procent fr.o.m. 

2015-05-01 tills vidare, dock längst t.o.m 

2017-04-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3775-14). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Göran Cars 

anställning som gästprofessor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 

2015-07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2015-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Uppsala universitet om 

byte av medelsförvaltare för bidrag. (dnr 

SU FV-5.1.2-0459-15). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna bytet av 

medelsförvaltare. 

 

9. Anmälan från Statsvetenskapliga 

institutionen om misstänkt fusk i form av 

plagiering i kursen Statsvetenskap III, 30 

hp, delkursen Politiken i bild, 7,5 hp (dnr 

SU FV-2.5.1-3255-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

10. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om Humanistiska 

fakultetens representant i Miljörådet (dnr 

SU FV-2.10.1-0528-15). Föredragande: 

Åsa Johnson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Anna Roosvall, Institutionen för 

mediestudier till Humanistiska fakultetens 

representant i Miljörådet, att ersätta 

universitetsadjunkt Mikael Olofsson. 

 

11. Anmälan av kompletterande beslut om 

uppföljning efter granskning av 

magisterutbildningar vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-1-1-9-3087-14. 

dok. 2). Föredragande: Tove Holmqvist, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

12. Anmälan av Stockholms universitets  

yttrande till JK 2014-12-19 och JK:s  

beslut 2015-01-30 (dnr SU FV-1.1.3- 

3350-14). Föredragande:  

Olof Larsson, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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13. Anhållan om utdelning av stipendium ur 

Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec 

Weclewicz fond (dnr SU FV-2.1.9-0747-

14). Föredragande: Carola Karpegård, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med          

51 352 kronor. 

14 Anhållan från Institutionen för astronomi 

om utdelning av stipendium ur Stiftelsen 

Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse 

(dnr SU FV-2.1.8-0486-15). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med          

84 200 kronor 

15. Revidering av beslut om 

samordningsgrupp för samverkans- och 

innovationsfrågor vid Stockholms 

universitet 2014-04-02 (dnr SU FV-6.19-

0755-13). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att rektorsrådet med 

operativt samordningsansvar för 

samverkansarbetet vid Stockholms 

universitet, professor Mats Danielson, ska 

vara ordförande i samordningsgruppen.  

Vidare antecknas att universitetslektor 

Magnus Nermo ersätter professor Mats 

Danielson som företrädare för det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området i samordningsgruppen.  

16. Förslag till innehavare av 

sabbatsterminer läsåret 2015/16 (dnr SU 

FV-5.1.2-3176-14). Föredragande: Ann 

Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap samt Åsa Borin 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

17. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för material- 

och miljökemi (SU FV-6.1.2-0537-15). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

18. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.5-0530-15). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

19. Yttrande över remissen 

Naturvårdsverkets redovisning av 

regeringsuppdrag om översyn av 

tillsynsansvar över förorenade områden 

(dnr SU FV-1.1.3-3831-14). 

Föredragande: Karolina Alveryd, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap.  

Rektor beslutar avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Miljödepartementet). 
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20. Rekvisition 2, VT2015: 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 rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats andra 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2014).  

21. Rekvisition 4, VT2015: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 571-2956-12). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats fjärde 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2013).  

22. Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för kultur och 

estetik (dnr SU FV-5.1.2-0513-15). 

Föredragande: Åsa Johnson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

 

23. Förlängning av avtal mellan Stockholms 

universitet och Universidade Federal 

Fluminense, Brasilien (dnr SU FV-6.1.1-

0519-15). Föredragande: Ronald T. 

Nordqvist, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

24. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Nationalekonomiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.10-0332-15). 

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Karolina Ekholm tjänstledigt för perioden 

2015-03-16–-2018-09-09. 

 

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 


