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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap angående fortsatt 
anställning av adjungerad professor vid 
Institutionen för naturgeografi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1541-18). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Johan 
Kuylenstierna som adjungerad professor i 
vattenresurser, med omfattningen 49 procent 
fr.o.m. 2018-05-14 tillsvidare, dock längst 
t.o.m. 2021-05-31 och med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

2.  Förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:4) om 
kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet 
till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (dnr SU FV 1.1.3-
1339-18). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

3.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (dnr SU FV-2.3.1.1-1591-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Kenneth 
Jonsson som professor med omfattningen 
100 procent fr.o.m. 2018-06-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2018-08-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

4.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Engelska institutionen. 
(dnr SU FV-2.3.2-0920-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Magnus Ullén 
till professor i engelska fr.o.m. 2018-05-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
mediestudier (dnr SU FV-2.3.2-2088-
17). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 

Rektor beslutar att befordra Anja Hirdman 
till professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap fr.o.m. 2018-05-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

Det antecknas att rektor Astrid Söderbergh 
Widding ej deltagit i beslutet. 
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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 1-4, 6-9)  Clas Hättestrand (p.5) 
  

6.  Yttrande över utkast till 
lagrådsremissen Behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål 
(dnr SU FV-1.1.3-1240-18). 
Föredragande: Jonas Åkerman, 
Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

7.  Utseende av styrgrupp, föreståndare 
och biträdande föreståndare för 
infrastrukturen REWHARD (dnr SU 
FV-5.1.2-4090-17). Föredragande: 
Anna-Karin Tidén, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att utse styrgrupp, 
föreståndare och biträdande föreståndare för 
infrastrukturen REWHARD enligt förslag. 

8.  Utseende av ordinarie lagfaren ledamot 
jämte suppleant i Disciplinnämnden 
vid Stockholms universitet (dnr SU 
FV-1.2.2-1302-18). Föredragande: 
Josefin Fernstad, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att utse f.d. chefsrådmannen 
Richard Ljungqvist till ordinarie lagfaren 
ledamot och f.d. rådmannen Christer 
Tornefors till suppleant i Disciplinnämnden 
vid Stockholms universitet för perioden 
2018-07-01 – 2021-06-30.  

9.  Anmälan av avtal som reglerar 
samverkan mellan Stockholms 
universitet och Stockholms Stad för 
arbetsplatsförlagt lärande i 
arbetsmarknadsutbildningen inom 
Snabbspår för nyanlända lärare och 
förskollärare (dnr SU FV-6.5-1254-
18). Föredragande: Gunilla Oredsson 
Blomberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna. 


