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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Historiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1008-16). Föredragande: 
Kajsa Ljung, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1068-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Historiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0753-16). Föredragande: 
Kajsa Ljung, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
0987-16). Föredragande: Kajsa Ljung, 
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-
0795-16). Föredragande: Kajsa Ljung, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
numerisk analys och datalogi till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
0875-16). 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 
språkdidaktik till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-0689-16). 
Föredragande: Kajsa Ljung, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

8.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.10-1612-16). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Afzal 
Siddiqui tjänstledighet med omfattningen 
100 procent under perioden 2016-07-01–
2017-06-30. 

 

9.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och The Centre for 
Economic Policy Research avseende 
samarbete med Institutet för 
internationell ekonomi (dnr SU FV-
5.1.2-1026-16). Föredragande: Anders 
Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap.  

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Ansökan om fortsatt deltagande i 
Universitets- och högskolerådets 
stipendieprogram läsåret 2017/2018 
(dnr SU FV-2.1.9-1470-16). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ansökan till 
Universitets- och högskolerådet.  

11.  Utredning av förutsättningarna för flytt 
av objektet Undervisningsstöd från 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap till 
universitetsförvaltningen (dnr SU FV 
1.1.2-1694-16). Föredragande: Ulf 
Nyman, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för pedagogik och 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–1495-16). 
Föredragande: Sofia Mattsson,  
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 
Döös som professor med omfattningen 10 
procent fr.o.m. 2016-07-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2016-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 
 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor i kosmopartikelfysik vid 
Fysikum (dnr SU FV-2.3.1.1-2475-14). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar anställa Hiranya Peiris som 
professor i kosmopartikelfysik fr.o.m. 2016-
09-26, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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14.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Fysikum 
(dnr SU FV-1.2.2-0862-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Sven 
Mannervik till prefekt och professor Per-
Erik Tegnér till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 
 
 
 

15.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Stockholms universitets 
Östersjöcentrum (dnr SU FV-1.2.2-
1084-16). Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse miljöanalytiker Tina 
Elfwing till föreståndare och professor 
Christoph Humborg till ställföreträdande 
föreståndare för perioden 2016-08-01 – 
2019-07-31. 
 
 
 

16.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av enhetschef för Baltic Nest 
Institute vid Stockholms universitets 
Östersjöcentrum (dnr SU FV-1.2.2-
1712-16). Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse forskare Bo 
Gustafsson som enhetschef för perioden 
2016-08-01 – 2019-07-31. 

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Hans Adolfsson, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 
Malmström och biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


