
  

 

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2015-12-17 

 

1 (10) 

 

 

 

 

 

 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Utseende av tillförordnad föreståndare 

för Tolk-och översättarinstitutet (TÖI) 

(dnr SU FV-1.2.2-3413-15). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse fil dr Ingrid 

Almqvist till tillförordnad föreståndare, att 

ersätta föreståndare Jan Pedersen under 

perioden 2016-01-01 – 2016-05-31. 

 

Det antecknas att MBL-information har 

förevarit 2015-12-15. 

 

2.  Riktlinjer för stipendier vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

1.1.2-3926-15). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa nya riktlinjer för 

stipendier vid Stockholms universitet. 

Beslutet ersätter tidigare Riktlinjer för 

stipendier vid Stockholms universitet (dnr 

SU 301-0239-10). 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Ekerö kommun avseende 

samarbete med Institutionen för 

naturgeografi (dnr SU FV-6.1.3-3965-

15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

4.  Anmälan av svar till Regeringskansliet 

om Goda exempel till 

Forskarkarriärutredningen (dnr SU FV-

1.1.3-3586-15). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av svar till 

Forskarkarriärutredningen om 

doktorander med stipendier (dnr SU 

FV-1.1.3-3586-15). Föredragande: 

Anna-Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 
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6.  Bidrag från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse till Stockholms 

universitet, Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap 

(dnr SU FV-5.1.2-3201-14). 

Föredragande: Emma Karmhed, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna bidraget. 

7.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Engelska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3981-

15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Nils Lennart 

Johannesson som professor 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. 

 

8.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Institutionen 

för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska (dnr SU FV 

2.3.1.1-3982-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna professor 

Dmitrij Dobrovolskij till affilierad professor 

vid Institutionen för slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska under 

perioden 2016-01-01 – 2018-12-31.  

 

9.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för Asien-, 

Mellanöstern- och Turkietstudier (dnr 

SU FV-2.3.2-2939-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Irmy Schweiger 

till professor i kinesiska, fr.o.m. 2016-01-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Nordita 

(dnr SU FV-2.3.1.1-2528-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ulf 

Wahlgren som professor med omfattningen 

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

dock längst t.o.m. 2016-03-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för astronomi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3944-15). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Göran 

Olofsson 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.  
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12.  Bidrag till lokal-, system och 

utvecklingskostnader vid 

Fastighetsavdelningen (dnr SU FV-

2.1.1-1859-15). Föredragande: 

Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fördela 5 300 000 kronor 

till Fastighetsavdelningen för 2015 samt att 

ny avräkning mot resterande del av det 

totala beloppet om 7 500 000 kronor ska 

redovisas senast den 5 december 2016. 

13.  Bidrag från Marianne och Marcus 

Wallenbergs Stiftelse till Stockholms 

universitet, Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-6.1.2-4003-

15). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna bidraget. 

14.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv 

och Välfärd (FORTE), avseende 

fortsättningsbidrag till Institutionen för 

Socialt arbete (dnr SU FV-6.1.2-4002-

15). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

15.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-3996-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Drude 

Dahlerup som professor med omfattningen 

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

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

 

16.  Stadgar för Stockholms universitets 

psykologiska klinik (dnr SU FV-1.1.2-

1314-15). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgarna. 

Det noteras att MBL-förhandling hållits 

2015-12-15. 

17.  Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Stockholms universitet och Folksam 

ömsesidig sakförsäkring och Folksam 

ömsesidig livförsäkring (dnr SU FV-

5.1.2-3966-15). Föredragande: Karin 

Davéus, Samverkansavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

18.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3991-15). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Tom O’Dell som 

gästprofessor med omfattningen 10 procent 

fr.o.m. 2016-02-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2019-01-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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19.  Bidrag till vissa lokalrelaterade 

kostnader för salarna 120, 210, 220, 

320, 410 och 420 i Frescati backe (dnr 

SU FV-1.2.1-3203-14). Föredragande: 

Svante Fjelkner, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar 

att bidra med 1 400 000 kronor till vissa 

lokalrelaterade kostnader vid Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap för perioden 2015-01-01 – 

2015-12-31, 

att Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap genom 

detta beslut inte har möjlighet att åberopa 

beslut i Samordningsgruppen för 

lärarutbildningarna om 

kostnadstäckningsgaranti för verksamhet 

avseende estetiska lärprocesser för perioden 

2015-01-01 – 2015-06-30, 

att uppdra åt Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap 

att tillsammans med berörda institutioner se 

över prissättningen av lokalerna så att bättre 

kostnadstäckning uppnås, samt 

att uppdra åt prefekten för Institutionen för 

de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik att i samråd med 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap utreda, och vid 

behov presentera förslag till, en långsiktig 

och hållbar finansiering av lokalkostnaderna 

kopplade till estetiska lärprocesser. 

20.  Bidrag från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse till Stockholms 

universitet, Fysikum (dnr SU FV-5.1.2-

3201-14). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna bidraget. 

 

 

 

21.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om utseende av 

föreståndare för Stockholm Centre for 

Commercial Law (SCCL), (dnr SU 

FV-2.3.4-3557-15). Föredragande: 

Karolina Alveryd, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse docent Patrik 

Schöldström till föreståndare för perioden 

2016-01-01— 2016-12-31. 

 

 

 

22.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och ICLEI Africa avseende samarbete 

med Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU FV- 6.1.1-4008-15). 

Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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23.  Anställning av gästprofessor i teoretisk 

fysik vid Nordita, i samband med 

överföringen av Nordita från KTH till 

Stockholms universitet. (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa David Abergel 

som gästprofessor i teoretisk fysik fr.o.m. 

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

2020-09-22, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

24.  Anställning av gästprofessor i teoretisk 

fysik vid Nordita, i samband med 

överföringen av Nordita från KTH till 

Stockholms universitet. (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Vladimir Juričić, 

som gästprofessor i teoretisk fysik fr.o.m. 

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

2020-10-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

25.  Anställning av gästprofessor i teoretisk 

fysik vid Nordita, i samband med 

överföringen av Nordita från KTH till 

Stockholms universitet. (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Tomi Koivisto 

som gästprofessor i teoretisk fysik fr.o.m. 

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

2019-05-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

26.  Anställning av gästprofessor i teoretisk 

fysik vid Nordita, i samband med 

överföringen av Nordita från KTH till 

Stockholms universitet. (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Olof Ohlsson 

Sax som gästprofessor i teoretisk fysik 

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

t.o.m. 2019-08-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

27.  Huvudområdesbeskrivning och 

examensbeskrivning för masterexamen 

i geografi (dnr SU FV-3.2.5-3799-15) 

Föredragande: Johan Grundberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att fastställa 

huvudområdesbeskrivning och 

examensbeskrivning enligt förslag. 

28.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska 

(dnr SU FV-2.3.1.1-1857-15). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Ewa 

Teodorowicz Hellman som professor med 

omfattningen 25 procent fr.o.m. 2016-02-01 

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

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

29.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Statens maritima 

museer (SMM) avseende samarbete 

med Centrum för maritima studier 

(CEMAS) (dnr SU FV-6.1.1-2953-15).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 
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30.  Bidrag till hyreskostnader för 2015 till 

institutioner i NPQ-huset. 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att bidra till hyreskostnader 

för 2015 med 4 480 000 kronor till 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 

med 550 000 kronor till Institutionen för 

biologisk grundutbildning, samt med 

320 000 kronor till Östersjöcentrum.   

31.  Ändrad medelsfördelning till Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen för 

verksamhet inom projektet 

Kompletterande utbildning för 

personer med utländsk lärarutbildning 

(ULV-projektet) under höstterminen 

2015. Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att medelsfördelningen till 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen ska ökas med 1 973 676 kronor 

till totalt 3 251 678 kronor.  

32.  Ändrad medelsfördelning till 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap för verksamhet 

inom Lärarlyftet under höstterminen 

2015. Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att medelsfördelningen till  

Områdeskansliet för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap ska minskas med 42 600 

kronor till totalt 953 290 kronor. 

33.  Utseende av ställföreträdande 

föreståndare för Nordita (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse Konstantin Zarembo till 

ställföreträdande föreståndare för perioden 

2016-01-01 – 2016-01-31. 

 

34.  Anmälan av anhållan till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet) om att få ta 

ut avgift för psykoterapi som bedrivs 

inom psykologutbildningen (dnr SU 

FV-1.1.1-4013-15). Föredragande: 

Linus Richert, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

35.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildningen för lärare i 

särskolan höstterminen 2016 inom 

ramen för Lärarlyftet II (dnr SU FV-

6.5–3672-15). Föredragande: Ulla-

Brita Ekqvist, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar avge offert till Skolverket. 

36.  Avtal om samarbete och utbyte mellan 

Stockholms universitet och University 

of Ottawa (dnr SU FV-6.1.1-3990-15).  

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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37.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

direktör och ställföreträdande direktör 

vid Bolincentret för klimatforskning 

(dnr SU FV-1.2.2-4034-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att för perioden 2016-01-01 

– 2018-12-31 utse professor Alasdair 

Skelton, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, till direktör och för perioden 

2016-01-01 – 2016-06-30 utse professor 

Leonard Barrie, Institutionen för geologiska 

vetenskaper, till ställföreträdande direktör 

samt för perioden 2016-07-01 – 2018-12-31 

utse universitetslektor Nina Kirchner, 

Institutionen för naturgeografi, till 

ställföreträdande direktör.  

38.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

ordförande och ledamöter i styrelsen 

för Bolincentret för klimatforskning 

(dnr SU FV-1.2.2-4034-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att för perioden 2016-01-01 

– 2018-12-31 till ordförande utse professor 

Cynthia de Wit, Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi, samt till 

ledamöter utse Erik Kjellström, 

Rossbycentret och Dan Henningson, KTH. 

Dessutom ingår i styrelsen prefekterna vid 

Meteorologiska institutionen, Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi, 

Institutionen för naturgeografi och 

Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Det antecknas att platsen för ytterligare en 

extern ledamot lämnas vakant i avvaktan på 

förslag från styrelsen för Bolincentret. 

39.  Yttrande till Utbildningsdepartementet 

över promemorian Särskild 

kompletterande pedagogisk utbildning 

för personer med forskarexamen (dnr 

SU FV-1.1.3-3363-15). Föredragande: 

Ulf Nyman, Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

40.  Anhållan från Institutionen för socialt 

arbete om disponering av avkastningen 

ur Märta Andrés stiftelse (dnr SU FV 

2.1.8-4017-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 1 300 

kronor att disponera t.o.m. 2016-12-16. 

 

41.  Anhållan från Kulturgeografiska 

institutionen och Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Lillemor och Hans W-

son Ahlmanns fond för geografisk 

forskning (dnr SU FV 2.1.8-0079-15). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 15 500 

kronor att disponera t.o.m. 2016-12-16. 

 

42.  Anhållan från Statsvetenskapliga 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Carola och Gustaf 

Lundbergs stipendiefond (dnr SU FV 

2.1.8-4028-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 32 200 

kronor att disponera t.o.m. 2016-12-16. 
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43.  Anhållan från Matematiska 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Professor G. Mittag-

Lefflers stiftelse (dnr SU FV 2.1.9-

0164-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 30 000 

kronor att disponera t.o.m. 2016-12-16. 

 

44.  Anhållan från Institutionen för kultur 

och estetik om disponering av 

avkastningen ur Erna och Einar 

Palmgrens stiftelse (dnr SU FV 2.1.8-

4031-15). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 8 850 

kronor att disponera t.o.m. 2016-12-16. 

 

45.  Bilateralt utbytesavtal inom Erasmus+ 

utomeuropeisk mobilitet mellan 

Stockholms universitet och Saint 

Petersburg State University (dnr SU 

FV-6.1.1-0643-15). Föredragande: 

Helena Björck, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

46.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Max-Planck-Institut für Sonnen-

systemforschung avseende samarbete 

med Institutet för solfysik (SU FV-

6.1.1-3959-15). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

47.  Uppdragsavtal med SU Holding och 

SU Inkubator för 2016 (dnr SU FV-

6.1.3-3742-15, dnr SU FV-6.1.3-3725-

15). Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalen.   

48.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för data och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.10–

3641-15). Föredragande: Hans 

Rosenberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Robert 

Ramberg tjänstledigt med omfattningen 30 

procent undet perioden 2016-01-01 – 2016-

12-31. 

49.  Revidering av Regler för 

tentamensskrivningar vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-4021-15). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa revideringen 

enligt förslag. 

Beslutet ersätter tidigare Regler för 

tentamensskrivningar vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-1931-13), 

beslutad av rektor 2013-06-19 

50.  Yttrande över betänkandet Får vi det 

bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 

2015:56) (dnr SU FV-1.1.3-3154-15). 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Planeringsavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 
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51.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4022-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ulf Bernitz 

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. 

 

52.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4024-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ronnie 

Eklund 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. 

 

53.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4027-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Said 

Mahmoudi som professor med omfattningen 

40 procent fr.o.m. 2016-02-01 tills vidare, 

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

54.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4023-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 

Levin 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. 

 

55.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4025-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Claes 

Sandgren som professor med omfattningen 

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

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

56.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4026-

15). Föredragande: Karin Englesson, 

Områdeskansliet for humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Jan Rosén 

som professor med omfattningen 20 procent 

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

t.o.m. 2016-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

57.  Stadgar för Nordiska institutet för 

teoretisk fysik (Nordita) (dnr SU FV-

1.2.1-3359-15). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna. 
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58.  Anmälan av årsredovisning och 

revisionsberättelse avseende 

räkenskapsåret 2014/2015 för 

Stiftelsen Carl Mannerfelts fond (dnr 

SU FV1.1.8-3870-15). Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna.  

59.  Förslag till utdelning av stipendier ur 

Högskoleföreningens stiftelse för 

docentstipendier (dnr SU 2.1.8-3345-

15). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att dela ut 21 300 kronor till 

docent Dirk Gindt, Institutionen för kultur 

och estetik. 

60.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Addis Ababa University avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.1.1-4007-15). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna avtalet. 

 

61.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Nordiska museet avseende den 

Hallwylska professuren (dnr SU FV-

2.3.1.1-3943-15). Föredragande: 

Henric Hertzman, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

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 

 
 

 


