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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Socialantropologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1246-15). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Mark Graham  

till professor i socialantropologi, fr.o.m. 

2015-11-01 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

 

2.  Utseende av tillförordnad föreståndare 

samt suppleant i styrelsen för Centrum 

för barnkulturforskning (dnr SU FV 

1.2.2-0281-14). Föredragande: Felicia 

Markus, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Eva Söderberg till tillförordnad 

föreståndare för perioden fram t.o.m. 

2015-12-31 och professor Karin Helander 

till suppleant i styrelsen för perioden fram 

t.o.m. 2016-12-31. 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Riksbankens jubileumsfond, om beviljat 

anslag till forskningsprogram vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

5.1.2-3354-15). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Riksbankens jubileumsfond, om beviljat 

anslag till forskningsprojekt vid Centrum 

för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (dnr SU 5.1.2-3384-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

5.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Riksbankens jubileumsfond, om beviljat 

anslag till forskningsprojekt vid Institutet 

för internationell ekonomi (dnr SU 5.1.2-

3355-15). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete 

(SIDA), avseende samarbete med 

SPIDER (dnr SU FV-5.1.2-3356-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

7.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Riksbankens jubileumsfond, om beviljat 

anslag till forskningsprogram vid 

Engelska institutionen (dnr SU FV-5.1.2-

3353-15). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

8.  Begäran om medel för höstterminen 2015 

för Utländska lärares vidareutbildning, 

(ULV) 2:1-11 (SU FV-2.1.1-3212-15). 

Föredragande: Karin Edman, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar inlämna begäran till 

Utbildningsdepartementet om  

18 778 347 kronor för höstterminen 2015 

för ULV 2:1-11 vid de medverkande 

lärosätena. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Ekonomisk-historiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-0229-15). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Mark Rhinard 

till professor i internationella relationer 

med inriktning mot internationell politisk 

ekonomi, fr.o.m. 2015-11-01, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om ändrad omfattning 

av anställning för återanställd professor 

efter pension vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.1.1–3776-14). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att ändra omfattningen till 

90 procent för Uno Svedins anställning 

som professor efter pension fr.o.m. 2015-

11-01 t.o.m. 2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Institutionen 

för kultur och estetik (dnr SU FV-1.2.2-

2013-15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar utse professor Inga Sanner 

till prefekt och professor Peter Gillgren 

till ställföreträdande prefekt för perioden 

2015-11-01 – 2018-07-31. 
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12.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för lingvistik. (dnr SU 

FV-2.3.10-3370-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Matti 

Miestamo tjänstledighet under perioden 

2016-01-01—2016-06-30.    

 

13.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap (dnr 

SU FV-2.3.2-1166-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

. 

Rektor beslutar att befordra Susanne 

Olsson till professor i religionshistoria 

fr.o.m. 2015-11-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

14.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Brockmann Consult GmbH avseende 

samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.1-

3306-15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Chalmers tekniska högskola avseende 

samarbete med Institutionen för material- 

och miljökemi (dnr SU FV-5.1.2-3336-

15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

16.  Anmälan av yttrande till 

Universitetskanslersämbetet över 

anmälan mot Stockholms universitet (dnr 

SU FV-1.1.3-3033-15). Föredragande: 

Karin Hansson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Yttrande över betänkandet En 

kommunallag för framtiden (SOU 

2015:24) (dnr SU FV-1.1.3-1446-15). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

18.  Anmälan av svar till Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) om 

internationalisering av högre utbildning 

och forskning (dnr SU FV-5.9-3162-15). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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19.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.1.3-1842-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

20.  Utseende av ledamöter för Stockholms 

universitet i styrgruppen för Centrum för 

hälso- och sjukvårdsetik (CHE) (dnr SU 

FV-1.2.2-3382-15). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse professor Gustaf 

Arrhenius, Filosofiska institutionen, och 

professor Petter Asp, Juridiska 

institutionen, till ledamöter för perioden 

t.o.m. 2017-12-31. 

21.  Överflyttning av projekt inom Erasmus+ 

Strategiska Partnerskap vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, till 

Malmö högskola (dnr SU FV-6.4-2974-

14). Föredragande: Helena Björck, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att bevilja överflyttningen 

av projektet. 

22.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om ändring av 

omfattningen av återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV 2.3.1.1-

3401-15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2015-11-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-12-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

Det antecknas att den totala omfattningen 

av anställningen vid universitetet är 90 

procent. 

23.  Ändringar av stadgar för Institutet för 

rättsinformatik (dnr SU FV-1.2.1-1909-

14). Föredragande: Karolina Alveryd 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att fastställa ändringar av 

stadgar enligt förslag. 

 

24.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Sveriges Riksidrottsförbund angående 

Elitidrottsvänligt lärosäte (dnr SU FV-

6.1.2-0431-14). Föredragande: Karin 

Granevi, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

25.  Delegation till vicerektor för det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området. Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till vicerektor, 

professor Karin Helander under perioden  

2015-11-02—2015-11-04. 

 

26.  Anmälan av förvaltnings- och 

revisionsberättelser samt 

årsredovisningar för dels Harald 

Jeanssons Stiftelse, dels Harald och Greta 

Jeanssons Stiftelse för år 2014 (dnr SU 

FV-1.1.8-2483-15). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 
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27.  Förslag till ledamöter i styrelsen för 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne (dnr SU 

FV-1.2.2-3390-15). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse professor Gunnel 

Engwall, Romanska och klassiska 

institutionen, professor Gunn Johansson, 

Psykologiska institutionen och docent 

Anna-Lena Lindquist, Institutionen för 

socialt arbete – socialhögskolan, till 

ledamöter för perioden 2016-01-01 – 

2018-12-31. 

 

28.  Anmälan av revisionsberättelse och 

årsredovisning för Stiftelsen Lars Hiertas 

Minne för år 2014 (dnr SU FV-1.1.8-

2558-15). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

29.  Anmälan av verksamhets- och 

revisionsberättelse från Anna Ahlströms 

och Ellen Terserus Stiftelse för år 2014 

(dnr SU FV-1.1.8-2749-15). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

30.  Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för materialkemi- och miljökemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3211-15). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Osamu 

Terasaki som professor med omfattningen 

30 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2016-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

31.  Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för geologiska vetenskaper (dnr SU FV-

2.3.1.1-3383-15). Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Jan 

Backman som professor fr.o.m. 2016-01-

01 tills vidare, dock längst till och med 

2016-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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32.  Fördelning av bidragsmedel till 

Övningsskoleprojektet till och med år 

2015. Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fördela medel enligt 

nedan. 

Studentavdelningen:  

1 938 880 kronor 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap (CeHum): 

2 236 078 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

1 664 000 kronor 

Institutionen för språkdidaktik: 

1 664 000 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

1 376 000 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen (CeSam): 

480 000 kronor 

Specialpedagogiska institutionen: 

384 000 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

64 000 kronor 

Detta beslut ersätter tidigare rektorsbeslut 

avseende medelsfördelning inom 

Övningsskoleprojektet. 

 

33.  Utseende av ledamot och suppleant i 

styrelsen för Gunnar Ekströms stiftelse 

för numismatik (dnr SU FV-1.2.2-3414-

15). Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse professor Lena 

Gerholm, Institutionen för etnologi 

religionshistoria och genusvetenskap, till 

ledamot och professor Olle Ferm, 

Historiska institutionen, till suppleant för 

perioden t.o.m. 2018-06-30. 

34.  Nominering av ny ledamot i det 

nationella centret Advanced Cultural 

Studies Institute of Sweden (ACSIS) vid 

Linköpings universitet (dnr SU FV-1.2.2-

0916-14). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, att till ledamot 

nominera universitetslektor Anna 

Dahlgren, Institutionen för kultur och 

estetik, och att till suppleant nominera 

biträdande lektor Thomas Götselius, 

Institutionen för kultur och estetik, för 

perioden 2016-02-01–2019-01-31 

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 


