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 Ärende 

 

Åtgärd 

1. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

läns landsting och Stockholms 

universitet, tecknat av rektor 2015-04-28 

(dnr SU FV-6.1.3-1254-15). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

2. Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-0904-15) 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Tommy 

Jensen till prefekt och docent Maria 

Frostling-Henningsson till 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2015-08-01 – 2018-07-31. 

3. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid CHESS (dnr SU FV-2.3.2-

2436-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Viveca 

Östberg till professor i sociologi med 

inriktning mot barn och ungdomars hälsa 

fr.o.m. 2015-05-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

4. Anmälan av avtal tecknat av rektor 

2015-04-01 mellan Stockholms 

universitet, Kungliga Tekniska 

Högskolan, SICS och Acreo Swedish 

ICT angående samarbete med 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 301-2314-

10). Föredragande: Camilla 

Mogemark, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 

5. Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

angående samarbete med Institutionen 

för språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-

3328-14). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 
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6. Anmälan av beslut av rektor 2015-05-08 

att avge yttrande om 

departementspromemorian 

Kvalitetssäkring av högre utbildning (dnr 

SU FV-1.1.3-0908-15). Föredragande: 

Tove Holmqvist, Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

7. Anhållan från doktorand vid Institutionen 

för Neurokemi, om att få behålla 

utbildningsbidrag och ej gå över i 

anställning som doktorand (dnr SU FV-

4.9-1529-15). Föredragande: Carina 

Nilsson, Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar att Cecilia Bergqvist ej 

går över i anställning som doktorand 

fr.o.m. 2015-07-01 

8. Anhållan från doktorand vid Institutionen 

för biokemi och biofysik om att få 

behålla utbildningsbidrag och ej gå över i 

anställning som doktorand (dnr SU FV-

4.9-1530-15). Föredragande: Carina 

Nilsson, Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar att Katharina Stephan ej 

går över i anställning som doktorand 

fr.o.m. 2015-07-01 

9. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU-

FV- 2.3.1.1-1520-15). Föredragande: 

Anton Lagerbäck, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Peter 

Lundberg som professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2015-09-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-08-

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 Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Linus Richert 

 

 

 

Justeras     

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


