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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Sweco Environment 
AB avseende samarbete med 
Institutionen för naturgeografi (dnr SU 
FV-6.1.3-1031-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Danderyds kommun 
avseende samarbete med Vetenskapens 
hus (dnr SU FV-6.1.3-1035-18). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

3.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Filosofiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-1059-18). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Gunnar 
Svensson som professor med omfattningen 
55 procent fr.o.m. 2018-04-05 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2018-07-04 och med 
omfattningen, 25 procent fr.o.m. 2018-07-05 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-12-31 
med villkor enligt särskilda 
anställningsbeslut. 

4.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för mediestudier (dnr SU 
FV-1.2.2-1071-18). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor John 
Sundholm till prefekt och universitetslektor 
Ester Pollack till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2018-01-01 – 2018-07-31. 

Det antecknas att rektor Astrid Söderbergh 
Widding ej deltagit i beslutet. 

5.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-2.3.2-2543-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att befordra Lena Gemzöe till 
professor i genusvetenskap fr.o.m. 2018-04-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 



  2 (4) 

6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
gästprofessor vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4386-
17).  Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Matti Skoog som 
gästprofessor i företagsekonomi med 
inriktning mot redovisning med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2018-03-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-02-28, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

7.  Delegation till vicerektor för det 
humanvetenskapliga området (dnr SU 
FV-1.2.3-1097-18. Föredragande: 
Anna Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 
beslutanderätt, med undantag för ärenden 
rörande professorer, till vicerektor, professor 
Astri Muren, under perioden  
2018-04-10 – 2018-04-15. 

8.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
föreståndare för Navarino 
Environmental Observatory (NEO) 
(dnr SU FV-1.2.2- 1091-18) 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse adjungerad professor 
Johan Kuylenstierna, Institutionen för 
naturgeografi, till föreståndare för perioden 
2018-05-14 – 2021-05-31. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Arbetsförmedlingen 
angående arbetsmarknadsutbildningen 
Snabbspåret för nyanlända och 
förskollärare (dnr SU FV-6.1.2-1886-
16). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

10.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för kultur 
och estetik (dnr SU FV-2.3.10-1107-
18). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Sara 
Danius tjänstledighet med omfattningen 100 
procent under perioden 2018-04-01—2020-
03-31.   
 

11.  Anmälan av skrivelse ”Uttalande i 
anslutning till Riksrevisionens revision 
av Stockholms universitets 
årsredovisning för 2017” som rektor 
beslutat att avge till Riksrevisionen (dnr 
SU FV-1.1.8-3030-17). Föredragande 
Karolina Pihlblad, 
Ekonomiavdelningen. 

Läggs till handlingarna.  

12.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för zoologi (dnr SU FV-
2.3.1.1–1044-18). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar att återanställa Sven 
Jakobsson som professor med omfattningen 
50 procent fr.o.m. 2018-05-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2018-06-30 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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13.  Förslag från dekanus vid Juridiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-1.2.2-0773-
18). Föredragande: Catharina Sitte 
Durling, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar utse docent Gustaf Sjöberg 
till prefekt och professor Jane Reichel till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2018-
07-01–2021-06-30. 

 

14.  Internremiss till områdesnämnderna 
samt till Studentavdelningen och 
Sektionen för uppdragssamordning av 
promemorian Kompletterande 
utbildning för personer med avslutad 
utländsk utbildning (dnr SU FV-1.1.3-
1037-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15.  Handläggningsordning för beredning 
av beslut om utbildningssamarbete 
(eller forskningssamarbete som 
inkluderar utbildning) som leder till 
gemensam, dubbel eller multipel 
examen (dnr SU FV-6.1.1-0131-18). 
Föredragande: Mia Svanqvist, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att fastställa 
handläggningsordningen.  

16.  Utseende av ledamot och suppleant i 
styrelsen för Gunnar Ekströms stiftelse 
för numismatik (dnr SU FV-1.2.2-
0774-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att utse professor Lena 
Gerholm, Institutionen för etnologi 
religionshistoria och genusvetenskap, till 
ledamot och professor Olle Ferm, Historiska 
institutionen, till suppleant för perioden 
2018-07-01 – 2021-06-30. 

17.  Förslag från Områdesnämnden för 
humanvetenskap om att få utlysa en 
anställning som adjunkt i psykologi på 
heltid vid Psykologiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.4-0666-18). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino 
Örnfeldt. 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 (pp 1-3, 5-18)   Clas Hättestrand (p.4) 

18.  Nominering av student till 2018 års 
Global Swede (dnr SU FV-6.1.1-0591-
18). Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att i enlighet med förslag från 
det humanvetenskapliga området att 
nominera Elise Lammers. 


