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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anhållan från Humanistiska 

fakultetsnämnden att kalla professor i 

Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-

3865-15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

Rektor beslutar att kallelse av professor ska 

ske. 

 

 

2.  Anmälan av yttrande till 

Universitetskanslersämbetet över 

anmälan mot Stockholms universitet 

(dnr SU FV-1.1.7-0300-16). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

3.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2016-02-01 i målet 

Vargas./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

3320-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

4.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm rörande 

överklagan av beslut av Stockholms 

universitets disciplinnämnd (dnr SU 

FV-2.5.1-4136-15). Föredragande: 

Mohima Mumin, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

5.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2016-02-26 i målet 

Petkovic./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

4136-15). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

naturgeografi till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-0310-16). 

Föredragande: Mohima Mumin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0260-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0395-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

9.  Hantering av över- och underskott från 

uppdragsutbildningsverksamhet som 

tidigare har legat inom Avdelningen 

för externa kontakter. Föredragande: 

Svante Fjelkner, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att det sammanlagda 

överskottet på totalt 916 759 kronor från 

uppdragsutbildningsprojekt med 

projektnummer 3419001 och 3965801 vid 

tidigare Avdelningen för externa kontakter 

ska föras till central fördelningsinstitution. 

10.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för neurokemi (dnr SU 

FV-1.2.2-0459-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Einar 

Hallberg till prefekt och universitetslektor 

Anders Undén till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 

 

 

11.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i Turkietstudier, vid 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 

och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1- 

3865-15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Jenny White som 

professor i Turkietstudier fr.o.m. 2016-08-

01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

gästprofessor i molekylär biovetenskap 

vid Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3578-15). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Piergiorgio 

Percipalle som gästprofessor i molekylär 

biovetenskap med omfattningen 20 procent 

fr.o.m. 2016-01-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2017-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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13.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för pedagogik och 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–0913-16). 

Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 

Döös som professor med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2016-05-01 tills vidare, dock 

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

särskilt anställningsbeslut. 

 

 

14.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för pedagogik och 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–0912-16). 

Föredragande: Charlotte Fowler, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Agnieszka 

Bron som professor med omfattningen 30 

procent fr.o.m. 2016-06-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2017-05-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

15.  Avgivande av ekonomisk redovisning 

för Stockholms Resilienscentrum, 

Stockholms universitet, för 

kalenderåret 2015 till Stiftelsen för 

miljöstrategisk forskning (Mistra) (dnr 

SU FV-2.1.1-0934-16). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att avge redovisningen till 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. 

 

 

 

16.  Anhållan från Tekniska avdelningen 

om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Aula Magna (dnr SU FV 

2.1.8-0899-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med       

700 000 kronor att disponera t.o.m. 2017-

03-22. 

 

17.  Yttrande över föreskrifter om ändring i 

Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2013:3) om 

anstånd med studier för antagna samt 

studieuppehåll (dnr SU FV-3.2.1-0714-

16). Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Universitets- och högskolerådet. 

18.  Förslag på ett nytt samarbets- och 

utbytesavtal mellan University of 

Adelaide och Stockholms universitet. 

(dnr SU FV-6.1.1-0933-16).  

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

19.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Länsstyrelsen 

Östergötland avseende samarbete med 

Institutionen för socialt samarbete (dnr 

SU FV-6.1.2-0944-16). Föredragande: 

Anders Nilsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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20.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Centrum 

för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV 

2.3.1.1–0937-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Jan 

Blomqvist som professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2016-05-01 tills vidare, 

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

21.  Förslag till ny ledamot för Stockholms 

universitet i styrelsen för Stiftelsen 

Aktiverum för perioden t.o.m. 2017-

12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0949-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse redovisningschef 

Rose-Marie Kellqvist Sundström, 

Ekonomiavdelningen, till ledamot att ersätta 

Conny Kjell.   

 

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

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


