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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Kostnadstäckning för verksamhet 

avseende estetsiska lärprocesser under 

år 2014. Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fördela 1 500 000 kronor 

av kvarvarande medel från 

Lärarutbildningsnämnden till Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap.  

2.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik.  (SU 

FV-5.1.2-3634-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Uppsala universitet 

avseende samarbete med Institutionen 

för ekologi, miljö och botanik (SU FV- 

5.1.2-3622-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

4.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-5.1.2-3595-

15). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 

5.  Bidrag till flyttkostnader för 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap. 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att bidra med 596 000 

kronor till flyttkostnader för Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap.  
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6.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om ändring av 

anställning av adjungerad professor i 

geomorfologi vid Institutionen för 

naturgeografi (dnr SU FV-2.3.1.1-

3566-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Adrian Hall som 

adjungerad professor i geomorfologi med 

omfattningen 100 procent fr.o.m. 2015-11-

01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-12-

31, 49 procent fr.o.m. 2016-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2018-12-31 

och 10 procent fr.o.m. 2019-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2019-04-30, 

med villkor enligt särskilda 

anställningsbeslut. 

 

7.  Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3673-15). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Elzbieta 

Glaser som professor med omfattningen 20 

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

längst t.o.m. 2016-12-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (dnr SU FV-

2.3.1.1–3603-15). Föredragande: 

Kristina Löfstedt Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 

Sundström som professor med omfattningen 

35 procent fr.o.m. 2015-12-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (dnr SU FV-

2.3.1.1–3604-15). Föredragande: 

Kristina Löfstedt Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Robert 

Eriksson som professor med omfattningen 

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

dock längst t.o.m. 2017-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Umeå universitet 

avseende samarbete med Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV 5.1.2-3680-

15). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Specialpedagogiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1–

3607-15). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Rune Hausstätter 

som gästprofessor i specialpedagogik med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2016-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-12-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Kriminologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3574-15). Föredragande: 

Hans Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Jerzy 

Sarnecki som professor med omfattningen 

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

dock längst t.o.m. 2016-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

13.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om entledigande från 

uppdraget som föreståndare för 

Stockholm Centre for Commercial 

Law (dnr SU FV-2.3.4-3557-15). 

Föredragande: Karolina Alveryd, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar entlediga Sören Öman från 

uppdraget som föreståndare för Stockholm 

Centre for Commercial Law fr.o.m. 2015-

12-01 

14.  Förlängning av avtal mellan 

Stockholms universitet och The 

University of the West Indies (dnr SU 

FV-6.1.2-3625-15). Föredragande: 

Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

15.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av 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 återanställa Uno Svedin  

som professor med omfattningen 30 procent 

fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2016-09-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till Disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2984-15). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

17.  Anmälan av beslut om interimistisk 

avstängning av student (dnr SU FV-

2.5.1-2984-15). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

18.  Överföring av ERC-projekt vid Nordita  

från Kungl. Tekniska högskolan till 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

6.1.1-3675-15). Föredragande: Ulla 

Jungmarker, Avdelningen för 

forskningsservice. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar godkänna att projektet 

överförs. 
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19.  Tillägg till avsiktsförklaring (MoU) 

mellan Stockholms universitet och 

Mitsubishi Corporation (dnr SU FV-

2.1.9-3047-15). Föredragande: Karin 

Davéus, Samverkansavdelningen. 

 

Rektor beslutar teckna tillägget till 

avsiktsförklaringen. 

20.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

Läslyftet (dnr SU FV 5.1.2-3691-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

21.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Historiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-3495-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att befordra Elisabeth Elgán 

till professor i historia, särskilt 

genushistoria, fr.o.m. 2015-12-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson och ställföreträdande förvaltningschef, planeringschef 

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 


