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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Delegation till vicerektor för det 

humanvetenskapliga området. 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till vicerektor, professor 

Karin Helander under perioden  

2016-07-11—2016-07-24. 

2.  Delegation till vicerektor för det 

naturvetenskapliga området. 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till vicerektor, professor 

Anders Karlhede, under perioden  

2016-07-25—2016-08-05. 

3.  Gästprofessur vid Östersjöcentrum (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1386-16). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0486-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0673-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0485-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0623-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0674-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0382-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0701-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

naturgeografi till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-0356-16). 

Föredragande: Mohima Mumin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

naturgeografi till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-0281-16). 

Föredragande: Mohima Mumin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

13.  Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen K. 

Anderssons resestipendiefond (dnr SU 

FV-2.1.9-1363-16). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

24 000 kronor. 
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14.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Historiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-3330-15). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Håkan Forsell 

till professor i historia fr.o.m. 2016-04-28, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

15.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska 

(dnr SU FV-2.3.1.1-1382-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att återanställa Per-Arne 

Bodin som professor med omfattningen 60 

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

längst t.o.m. 2017-01-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

16.  Utseende av nya ledamöter i styrelsen 

för eFörvaltningslabbet (eGovlab) (dnr 

SU FV-1.2.2-1230-16). Föredragande: 

Henrik Lindell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från vice-

rektor för det humanvetenskapliga området, 

att till ledamöter utse IT-direktör Ann 

Hellenius, Stockholms stad; professor 

Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridiska 

institutionen och VD Lars Iversen, Frogleap, 

för perioden t.o.m. 2016-12-31.  

17.  Anmälan av nominering till Sveriges 

universitets- och högskoleförbunds 

referensgrupp för internationell 

marknadsföring (dnr SU-FV-1.3.3-

1313-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

18.  Anmälan från Institutet för social 

forskning om misstänkt vilseledande 

vid examination i delkursen Arbetsrätt 

I, 7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-1198-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

19.  Anmälan av yttrande till 

Justitieombudsmannen över anmälan 

mot Stockholms universitet (dnr SU 

FV-2.5.4-0624-16). Föredragande: 

Olof Larsson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

20.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stockholms stad angående 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-1361-

16). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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21.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stockholms stad angående 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-1362-

16). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

22.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.10-1358-16). Föredragande: Sofia 

Mattsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Harald 

Kjellin tjänstledighet med omfattningen 80 

procent under perioden 2016-05-01–2018-

05-01. 

23.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildning för lärare och 

fritidspedagoger med start vårterminen 

2017 inom ramen för Lärarlyftet II (dnr 

SU FV-6.5-1097-16, dok 2). 

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att avge offert till 

Skolverket. 

24.  Överenskommelse mellan 

Arbetsförmedlingen och Stockholms 

universitet angående snabbspår för 

nyanlända lärare och förskollärare, 

start april 2016 (dnr SU FV-6.5-1393-

16). Föredragande: Ulla Lundström. 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen 

25.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1–

1394-16). Föredragande: Kristina 

Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utnämna professor 

Andrzej Werbart till affilierad professor vid 

Psykologiska institutionen fr.o.m.  

2016-07-01 t.o.m. 2019-06-30. 
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26.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-4143-

15). Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap 

Rektor beslutar att befordra Magnus Nermo 

till professor i sociologi fr.o.m. 2016-05-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

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

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström och biträdande förvaltningschef; 

Susanne Thedéen. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


