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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Införande av ett universitetsgemensamt 

IT-verktyg för kursvärderingar som en 

del i Stockholms universitets kvalitets-

säkringssystem (dnr SU FV-1.1.9-

4064-16). Föredragande: Pär 

Brännström, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

 

 

 

 

 

2.  Beslut om ersättning för ledamöter i 

Läs- och granskningsgruppen (LOGG), 

(dnr SU FV-1.1.9-3318-16). 

Föredragande: Lovisa af Petersens, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avsätta medel 2017-01-

01 –2017-03-31 enligt nedan: 

Filosofiska institutionen: 116 000 kronor. 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap: 49 000 kronor. 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 41 000 

kronor. 

Juridiska institutionen: 59 000 kronor.  

Kulturgeografiska institutionen: 41 000 

kronor. 

Psykologiska institutionen: 48 000 kronor. 

 

3.  Anmälan av Förvaltningsrättens i 

Stockholm dom 2016-12-13 i målet 

Wråkhufvud och Blomgren./. 

Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

2741-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Anmälan av överklagande och därtill 

hörande handlingar avseende 

disciplinnämndens beslut att avstänga 

två studenter vid Institutionen för data-

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.5.1-2741-16). Föredragande: 

Mohima Mumin, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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5.  Anmälan av överklagande och därtill 

hörande handlingar avseende 

disciplinnämndens beslut att avstänga 

student vid Institutionen för socialt 

arbete (dnr SU FV-2.5.1–2446-16). 

Föredragande: Mohima Mumin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm rörande 

överklagan av beslut av Stockholms 

universitets disciplinnämnd (dnr SU 

FV-2.5.1-3119-16). Föredragande: 

Mohima Mumin, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

7.  Anmälan av Förvaltningsrättens i 

Stockholm dom 2016-12-09 i målet 

Nazayer./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

2446-16). Föredragande: Mohima 

Mumin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

8.  Yttrande över rapporten En 

funktionshinderspolitik för ett jämlikt 

och hållbart samhälle – MDF:s förslag 

på struktur för genomförande, 

uppföljning och inriktning inom 

funktionshindersområdet (dnr SU FV-

1.1.3-3176-16). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Anmälan av beslut att lämna ett ärende 

avseende misstänkt vilseledande vid 

prov utan vidare åtgärd (dnr SU FV-

2.5.1–3360-16). Föredragande: 

Mohima Mumin, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3308-

16). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Gregory Arone 

till professor i matematik fr.o.m. 2017-01-

01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3861-16). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

12.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Romanska och klassiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4110-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Diana Bravo 

som professor med omfattningen 10 procent 

fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, dock längst 

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

anställningsbeslut. 

 

 

13.  Uppdrag som scientific director för 

SciLifeLab (dnr SU FV-1.2.2-4109-

16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor föreslår att professor Mats Nilsson, 

Institutionen för biokemi och biofysik utses 

som Stockholms universitets scientific 

director för perioden 2017-01-01 – 2017-06-

30.  

14.  Uppdrag som integration director för 

SciLifeLab (dnr SU FV-1.2.2-4109-

16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Ylva 

Engström, Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut som 

Stockholms universitets integration director 

för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2042-16 och dnr SU FV-2.5.1-3186-

16). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Begäran från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

om att få utlysa två 

adjunktsanställningar i barn- och 

ungdomsvetenskap för arbete inom 

grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i fritidshem (dnr SU FV-

2.3.1.4-3026-16 och dnr SU FV-

2.3.1.4-3027-16). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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17.  Begäran från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

om att få utlysa två 

adjunktsanställningar i barn- och 

ungdomsvetenskap med inriktning mot 

förskoledidaktik (dnr SU FV-2.3.1.4-

3028-16 och dnr SU FV-2.3.1.4-3029-

16). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Komplettering av ekonomisk ram för 

Centrum för universitetslärarutbildning 

för 2017 (dnr SU FV-2.1.1-3159-16). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avsätta 2 639 000 kronor 

för 2017. 

 

 

 

 

19.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Kulturgeografiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-3769-16). 

Föredragande: Tina Sjöberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunnel 

Forsberg som professor med omfattningen 

heltid fr.o.m. 2017-02-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

 

20.  Yttrande över betänkandet På goda 

grunder en åtgärdsgaranti för läsning, 

skrivning och matematik (SOU 

2016:59) (U2016/04040/S) (dnr SU 

FV-1.1.3-3114-16). Föredragande: 

Hanna Sveen, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

 

 

 

 

21.  Förslag till ändring av benämning på 

anställning som professor vid 

Psykologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1–3996-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att benämningen för 

professor Timo Mäntyläs anställning ändras 

från professor i kognitiv psykologi till 

professor i kognitiv psykologi, innehavare 

av Enerothska professuren. 

 

Det antecknas att beslutet inte innebär någon 

ändring av arbetsuppgifter. 

 

22.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Polismyndigheten 

avseende samarbete med Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

(dnr SU FV-6.5-4077-16). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

 

 

23.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Specialpedagogiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-4076-16). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

 



  5 (9) 

24.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.10–4113-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Henrik 

Boström tjänstledigt med 20 procent under 

perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. 

 

 

 

 

25.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.10–4111-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Robert 

Ramberg tjänstledigt med 30 procent under 

perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. 

 

 

 

 

26.  Ändring av beslut om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 

och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-

3987-16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar, med ändring av beslut 

2016-12-16, att återanställa Marja 

Kaikkonen som professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2017-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

27.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för svenska 

och flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.10-

4125-16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Emanuel Bylund tjänstledighet med 

omfattning 50 procent under perioden 2017-

01-01 – 2017-12-31. 

 

 

 
28.  Revidering av 

Kommunikationsplattform för 

Stockholms universitet (dnr SU 301-

0180-10, dok nr 2). Föredragande: 

Linda Carlsson, 

Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att revidera Stockholms 

universitets kommunikationsplattform enligt 

förslag. 

 

 

 

29.  Revidering av Kommunikationspolicy 

och handläggningsordning för 

kommunikation vid Stockholms 

universitet (dnr SU 301-0180-10, dok 

nr 3). Föredragande: Linda Carlsson, 

Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att revidera Stockholms 

universitets Kommunikationspolicy och 

handläggningsordning för kommunikation 

enligt förslag. 

 

 

30.  Internremittering av betänkandet En 

svensk flygskatt (dnr SU FV-1.1.3-

4047-16). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar internremittera betänkandet 

till områdesnämnderna. 
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31.  Utseende av ledamöter och personliga 

suppleanter i styrelsen för Centrum för 

barnkulturforskning (dnr SU FV 1.2.2-

4132-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 

efter hörande av Humanistiska 

fakultetsnämnden, att till ledamöter för 

perioden 2017-01-01 – 2019-12-31 utse 

 

professor Karin Bergmark, Sociologiska 

institutionen med suppleant professor 

Tommy Lundström, Institutionen för socialt 

arbete,  

 

universitetslektor Karin Norman, 

Socialantropologiska institutionen med 

suppleant forskare Daniel Hedlund, Barn- 

och ungdomsvetenskapliga institutionen, 

 

professor Boel Westin; Institutionen för 

kultur och estetik med suppleant 

universitetslektor Jonas Engman, Nordiska 

museet,  

 

samt professor Anna Götlind, Historiska 

institutionen med suppleant 

universitetslektor Eva Söderberg, 

Institutionen för språkdidaktik. 

 

Det antecknas att därutöver ingår prefekten 

eller annan forskningsföreträdare för Barn- 

och ungdomsvetenskapliga institutionen i 

styrelsen samt även en representant för den 

administrativa personalen vid centrumet och 

två studenter. 

 

32.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stockholms universitets Holding 

AB (dnr SU FV- 2.2.4-4134-16). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

 

33.  Uppdragsavtal mellan Stockholms 

universitet och Stockholms universitets 

Inkubator AB (dnr SU FV- 2.2.4-4133-

16). Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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34.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om dispens från 

sjugradig betygsskala på kurserna 

NS170U, Språkintroduktion till 

akademiska studier för utländska lärare 

– ULV, 30 hp, GN, och NS171U, 

Svenska språket som redskap för 

akademiska studier och för 

kommunikation i skolan – ULV, 5 hp, 

GN, (dnr SU FV-3.1.1–3543-

16). Föredragande: Lovisa af 

Petersens, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att inte bevilja dispens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Anhållan från Statsvetenskapliga 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Carola och 

Gustaf Lundbergs stipendiefond (dnr 

SU FV-2.1.8-4056-16). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med              

17 000 kronor att disponera t.o.m.            

2017-12-21. 

 

 

 

36.  Anhållan från Institutionen för kultur 

och estetik om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Ann-

Margret Liljequists fond (dnr SU FV-

2.1.8-4005-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med              

8 200 kronor att disponera t.o.m.            

2017-12-21. 

 

 

 

37.  Anhållan från Samverkansavdelningen 

om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Anna Mathilda Lindhagens, 

född Raae, donationsfond (dnr SU FV-

2.1.8-4082-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med              

25 800 kronor att disponera t.o.m.            

2017-12-21. 

 

 

 

38.  Anhållan från Institutionen för 

material- och miljökemi om 

disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen för undervisning i 

metallografi (dnr SU FV-2.1.8-4057-

16). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med              

10 800 kronor att disponera t.o.m.            

2017-12-21. 

 

 

 

 

39.  Anhållan från Institutionen för 

material- och miljökemi om 

disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Åke Åkesons fond för 

främjande av forskning (dnr SU FV-

2.1.8-4058-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med              

70 200 kronor att disponera t.o.m.            

2017-12-21. 
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40.  Fördelning av bidragsmedel till 

Övningsskoleprojektet (dnr SU FV-

2.1.1-4146-16). Föredragande: Svante 

Fjelkner, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela 80 000 kronor av 

de medel som avsattes till 

Statsvetenskapliga institutionen (CeSam) i 

rektorsbeslut 2015-10-29 till Institutionen 

för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 

41.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-4149-16). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Jan-Erling 

Bäckvall som professor med omfattningen 

50 procent, fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2017-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

42.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Arbetsförmedlingen om 

snabbspår (dnr SU FV-6.5-3938-16). 

Föredragande: Per-Arne Wikström, 

Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

43.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för Asien-, 

Mellanöstern- och Turkietstudier. (dnr 

SU FV-2.3.10-3818-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att bevilja professor Johan 

Lagerkvist tjänstledighet med omfattningen 

25 procent under perioden 2017-01-01 – 

2017-12-31.   

44.  Förslag till ledamöter i styrelsen för 

Spider (The Swedish Program for 

Information and Communication 

Technology in Developing Regions) 

(dnr SU FV-1.2.2-3701-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från prefekten 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (DSV), att till ledamöter 

för perioden 2017-01-01 – 2019-12-31 utse 

Ulf Pehrsson, chef för myndighets- och 

industrirelationer, Ericsson, professor Laura 

Hosman, Arizona State University USA, 

docent Susanne Guidetti, Karolinska 

institutet, PhD Minou Fuglesang, Femina 

HIP, samt Judith Owigar, AkriChix. 

45.  Instruktion för rektorsrådet för 

samverkan och IT (dnr SU FV-1.1.2-

4173-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa Instruktion för 

rektorsrådet för samverkan och IT. 
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46.  Instruktion för rektorsrådet för 

strategiska partnerskap (dnr SU FV-

1.1.2-4174-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa Instruktion för 

rektorsrådet för strategiska partnerskap. 

 

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

områdeskanslichef Åsa Borin. 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    

 

 

 


