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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Delegation till vicerektor för 

naturvetenskap rörande NORDITA. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt i ärenden som rör NORDITA 

och dess flytt till Stockholms universitet till 

vicerektor för naturvetenskap med undantag 

för ärenden rörande professorer samt 

ärenden av principiell karaktär.  

Detta beslut gäller fram till dess en ny 

Besluts- och delegationsordning beslutats av 

rektor. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 

SU FV-2.3.2-2893-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Matthew 

MacLeod till professor i tillämpad 

miljövetenskap med inriktning mot 

föroreningsdynamik fr.o.m. 2016-01-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-2.3.2-2484-15). Föredragande: 

Malin Cederth Wahlström, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Paola Valero till 

professor i matematikämnets didaktik 

fr.o.m. 2016-01-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

 

 

 

 

4.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Filosofiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3618-

15). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunnar 

Svensson som professor med omfattningen 

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

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

5.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Filosofiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3619-

15). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Dag 

Westerståhl som professor med 

omfattningen 25 procent fr.o.m. 2016-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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6.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Filosofiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3620-

15). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Torbjörn Tännsjö som professor med 

omfattningen 10 procent fr.o.m. 2016-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

7.  Anmälan av avtal gällande etablering 

av Kunskapsråd för Östersjöhuset på 

Skansen (dnr SU FV-6.1.1-2238-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna 

8.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om prefektstyre vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-1.2.1-3203-14). 

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik ska ledas av enbart 

prefekt, s.k. prefektstyre, för perioden 2016-

01-01—2016-06-30. 

 

9.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt för 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-1.2.2-3532-15). 

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Stefan 

Nordlund till prefekt och universitetslektor 

Margareta Aspán till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2016-01-01 - 2016-06-

30.  

Vidare beslutar rektor att Stefan Nordlund 

under interimperioden har rätt att fatta beslut 

motsvarande prefekt för de beslut som avser 

den nybildade institutionen. 

10.  Utseende av ordförande och ledamöter 

i styrelsen för Institutet för solfysik för 

perioden 2016-01-01 – 2017-12-31 

(dnr SU FV-1.2.2-3028-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar att till ordförande utse 

professor Hans Olofsson, Chalmers tekniska 

högskola och till ledamöter utse professor 

Mats Carlsson, Universitetet i Oslo, Senior 

Staff Physicist Bart de Pontieu, Lockheed 

Martin & Astrophysics Laboratory, docent 

Paul Barklem, Uppsala universitet och 

docent Åsa Larson, Fysikum, Stockholms 

universitet.  

Det antecknas att förslaget till beslut tagits 

fram i samråd med Vetenskapsrådet. 

11.  Utseende av föreståndare för Institutet 

för solfysik för perioden 2016-01-01 – 

2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3028-

15). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar att utse professor Göran 

Scharmer till föreståndare för Institutet för 

solfysik. 

Det antecknas att förslaget till beslut tagits 

fram i samråd med Vetenskapsrådet. 
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12.  Förlängning av den interimistiska 

förlagskommittén för Stockholm 

University Press (dnr SU FV 1.3.3-

3648-15). Föredragande: Jonas Holm, 

Universitetsbiblioteket. 

Rektor beslutar att förlänga mandatperioden 

för den interimistiska förlagskommittén 

t.o.m. 2016-06-30.   

 

 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-3632-15). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ragnar 

Elmgren som professor med omfattningen 

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

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

14.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-3633-15). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Nils Kautsky 

som professor med omfattningen 5 procent 

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

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

anställningsbeslut. 

15.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap på ordförande, 

ledamöter och suppleant till styrelsen 

för Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-1.2.2-

3452-15). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att till 

ordförande utse Anders Lindberg, JKL 

Group, och att till ledamöter utse Björn 

Carlson, BalticSea 2020, Bo Lehander, 

Ahlsback förvaltning AB, professor Martin 

Jakobsson, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, professor Christina Rudén, 

Institutionen för miljövetenskap och 

analytisk kemi, professor Ulrika Mörth, 

Statsvetenskapliga institutionen samt 

forskare Clare Bradshaw, Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik, samt att till 

gruppsuppleant för ledamöterna för 

Stockholms universitet utse professor 

Magnus Breitholtz, Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi.  

Samtliga utses för mandatperioden 2016-01-

01 – 2016-12-31. 

16.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende uppdraget fortbildning för 

förskolechefer (dnr SU FV-6.5-3732-

15). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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17.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och the European Club 

Association avseende 

uppdragsutbildning (dnr SU FV-6.5-

3731-15). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

18.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om prefektstyre vid 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap 

(dnr SU FV-1.2.2-3555-14). 

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap ska 

ledas av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, för 

perioden 2016-01-01 – 2016-03-31. 

19.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten att utse prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap 

(dnr SU FV-1.2.2-3555-15). 

Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Annika Olsson till prefekt och professor 

Olof Sundqvist till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31. 

20.  Medfinansiering till 

forskningsprogrammet Syfte, styrning 
och reglering för olika 
organisationsformer vid SCORE. 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

medfinansiera forskningsprogrammet Syfte, 
styrning och reglering för olika 
organisationsformer vid SCORE med 

1 000 000 kronor.   

21.  Anhållan från Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur om 

disponering av avkastningen ur Greta 

Arwidssons stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

3684-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

6 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-

02. 

 

22.  Anhållan från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Ivar 

Bendixsons fond (dnr SU FV-2.1.9-

2870-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

108 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-

12-02. 

 

23.  Anhållan från Juridiska 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Stats- och 

rättsvetenskapliga avdelningens 

dispositionsfond 1915-1924 (dnr. SU 

FV-2.1.8-3653-15). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

45 142 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-

02. 
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24.  Anhållan från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Sture 

Erikssons fond för cancer- och 

hjärtforskning (dnr SU FV-2.1.9-2868-

15). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

130 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-

12-02. 

 

25.  Anhållan från Juridiska 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Stockholms 

stads fond för främjande av 

vetenskaplig forskning inom 

högskolans stats- och 

rättsvetenskapliga fakultet (dnr SU FV-

2.1.8-3653-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

120 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-

12-02. 

 

26.  Anhållan från Institutionen för 

material- och miljökemi om 

disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Åke Åkesons fond för 

främjande av forskning (dnr SU FV-

2.1.8-3721-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

146 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-

12-02. 

 

27.  Anhållan från Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Gerard de 

Geers stiftelse för kvartärgeologisk 

forskning (dnr SU FV-2.1.9-3729-15). 
Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

8 300 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-

02. 

 

28.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3447-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

29.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3320-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

30.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3429-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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31.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3331-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

32.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3303-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

33.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3138-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

34.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Nationalekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3479-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

35.  Förlängning av avtal, Memorandum of 

Understanding, mellan The University 

of West Indies och Stockholms 

universitet (dnr SU FV-6.1.2-3625-15). 

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

36.  Nominering av representant i 

Europeiska Kommissionens 

arbetsgrupp om mHealth assessment 

guidelines samt registrering av 

Stockholms universitet i Europeiska 

Kommissionens Öppenhetsregister 

(dnr SU FV-5.9.-3758-15). 

Föredragande: Lars Emrén, 

Avdelningen för forskningsservice. 

 

Rektor beslutar att nominera professor Per 

Carlbring, Psykologiska institutionen, till 

representant i Europeiska Kommissionens 

arbetsgrupp om mHealth assessment 

guidelines, samt att registrera universitetet i 

Europeiska Kommissionens 

Öppenhetstregister. 

  

37.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildningen för lärare med 

start HT16 inom ramen för Lärarlyftet 

II (SU FV-6.5-3456-15). 

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att avge offert till 

Skolverket. 

38.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Matematiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2899-15). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 
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39.  Anmälan av beslut om polisanmälan 

(dnr SU FV-2.5.1-2984-15 samt SU 

FV 3.2.1-3430-15). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

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 


