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 Ärende 

 

Åtgärd 

1. Anhållan om entledigande från 

gästprofessor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.4-

0968-15). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Yanis 

Varoufakis entledigande från 

anställningen som gästprofessor fr.o.m. 

2015-01-25.   

 

 

 

2. Tilläggsavtal avseende Stockholm Brain 

Institute, Berzelii Centre (dnr SU FV-

6.1.3-1058-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet. 

3. Ansökan till Storstockholms brandförsvar 

om hantering av explosiv vara (dnr SU 

FV-2.11.2-1201-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna ansökan 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3678-13). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Olov 

Forsgrens anställning som gästprofessor 

med omfattningen 20 procent fr.o.m. 

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

2015-09-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

5. Bidrag till flyttkostnader för Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

FV-2.1.1-1214-15). Föredragande: 

Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

6. Internremittering av 

Konkurrenskraftsutredningen (dnr SU 

FV-1.1.3-1115-15). Föredragande: 

Anna-Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att remittera ärendet till 

områdesnämnderna. 
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7. Internremittering av betänkandet 

Moderniserad studiehjälp (dnr SU FV-

1.1.3-1103-15). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att remittera betänkandet 

till Områdesnämnden för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap, 

Studentavdelningen och 

Samordningsgruppen för 

lärarutbildningarna. 

8. Beslut om publicering av tre målningar 

ur Bergs samling i avhandlingar i open 

access (dnr SU FV 2.1.8-0704-15). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Universitetsbiblioteket. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

 

 

 

9. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Institutet för internationell 

ekonomi för perioden t.o.m. 2017-12-31 

(dnr SU FV-1.2.2-1192-15). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse vicerektor, professor 

Karin Helander, Institutionen för kultur 

och estetik, till ledamot tillika ordförande. 

Vidare utses till ledamöter professor 

Anders Björklund, Institutet för social 

forskning (SOFI), professor Ulrika Mörth, 

Statsvetenskapliga institutionen, professor 

Jakob Svensson, föreståndare vid 

Institutet för internationell ekonomi, 

professor John Hassler, biträdande 

föreståndare vid Institutet för 

internationell ekonomi samt professor 

Love Ekenberg, Institutionen för data- och 

systemvetenskap. 

10. Anmälan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiat i kursen 

Förskolans uppdrag: Utforskande, lek 

och omsorg – kurs inom ULV-projektet, 

7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-0862-15). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

11. Ansökan om tillstånd för innehav av 

slutna radioaktiva strålkällor med hög 

aktivitet enligt SSMFS 2008:9 (dnr SU 

FV-2.10.2-1203-15). Föredragande: 

Margaretha Åkerholm, Tekniska 

avdelningen. 

 

Rektor beslutar avge ansökan till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

 

12. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen angående 

samarbete med Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV 6.1.2-1229-

15). Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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13. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställaning av 

professor efter pension vid Historiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1226-

15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lars Nilsson med omfattningen 50 

procent under perioden 2015-06-01 – 

2015-06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

14. Avtal mellan University of Saskatchewan  

och Stockholms universitet (dnr SU FV-

6.1.1-0947-15). Föredragande: Ronald 

T. Nordqvist, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15. Anmälan av beslut om återkallelse av 

beslut om antagning (dnr SU FV-3.2.1-

0619-15). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

16. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-0538-14). Föredragande: 

Olof Larsson, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 
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17. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Institutet för social 

forskning (SOFI) för perioden t.o.m. 

2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0936-15). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap att utse vicerektor, 

professor Karin Helander, till ledamot 

tillika ordförande. 

Vidare utses till ledamöter fil dr Daniel 

Hallberg, Inspektionen för 

socialförsäkringar, samordnare Anna Lilja 

Qvarlander, Sveriges Kommuner och 

Landsting, fil dr Fredrik Jansson-Dahlén, 

Arbetsförmedlingen, och prognoschef 

Elisabeth Hopkins, Försäkringskassan. 

Till ersättare utses docent Malin 

Josephson, Inspektionen för 

socialförsäkringar, sektionschef Leif 

Klingensjö, Sveriges Kommuner och 

Landsting, fil lic Mohammad Taslimi, 

Arbetsförmedlingen, och analytiker Ieva 

Reine, Försäkringskassan.  

Det antecknas att studenterna har rätt att 

vara representerade i styrelsen samt att en 

representant för de anställda som är 

verksam vid institutet, utsedd genom val 

av de anställda vid institutet, har rätt att 

ingå i styrelsen. 

Det antecknas vidare att föreståndaren för 

SOFI ingår i styrelsen. 

 

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 


