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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV-1.2.2-1835-

18). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Gunlög Sundberg till prefekt och 

universitetslektor Jan Pedersen till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2018-

08-01 – 2018-12-31. 

 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-0162-

18). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Livsmedelsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

(SU FV-5.1.2-1838-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

4.  Förslag till ledamot och suppleant i 

styrelsen för Nationalstadsparksrådet 

(dnr SU FV-1.2.2-1434-18). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att föreslå Lena Lundqvist 

och Linda Sjöborg, Fastighetsavdelningen, 

till ledamot respektive suppleant. 

 

5.  Utseende av föreståndare vid Tarfala 

forskningsstation (dnr SU FV-1.2.2–

0437-18). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 

styrelsen för Tarfala forskningsstation, att för 

perioden 2018-07-01 – 2018-09-30 utse 

professor Gunhild Rosqvist till föreståndare. 

Det antecknas att prorektor, professor Clas 

Hättestrand, ej deltagit i beslutet.  

6.  Revidering av stadgar för Centrum för 

forskning om ojämlikhet i hälsa 

(CHESS) (dnr SU-FV-1.2.1-1773-18). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

Detta beslut ersätter tidigare stadgar 

fastställda av rektor 2014-04-30. 
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7.  Revidering av stadgar för Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) (dnr SU-FV-

1.2.1-1774-18). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

Detta beslut ersätter tidigare stadgar 

fastställda av rektor 2009-04-16. 

8.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Institutionen för svenska 

och flerspråkighet (SU FV-2.3.1.1-

0630-17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Anna-Malin 

Karlsson som professor i svenska, fr.o.m. 

2018-08-15 tills vidare med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Sociologiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-1883-18). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Ryszard Szulkin 

som återanställd professor med omfattning 

30 procent fr.o.m. 2018-09-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Romanska och 

klassiska institutionen (dnr SU FV 

6.2.3-1852-18). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna Gabriele 

Iannaccaro till affilierad professor under 

perioden 2018-06-01 – 2020-05-31.  

 

11.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (SU FV-2.3.1.1-1916-

18). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Margit Shildrick 

som gästprofessor med omfattningen 75 

procent fr.o.m. 2018-05-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2020-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

12.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.10-1893-

18). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Anu 

Koivunen tjänstledighet för perioden 2018-

08-01 – 2023-07-31.  

 

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, ej deltagit i beslutet. 

 

13.  Bidrag från Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse till Institutionen 

för biokemi och biofysik, Stockholms 

universitet (SU FV-5.1.2-1867-18). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 
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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 Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras (pp 1-11, 13-17)   (p. 12)  

    

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding   Clas Hättestrand 

 

14.  Ansökan till Universitets- och 

högskolerådet om stipendiemedel att 

fördela under läsåret 2019/2020 (dnr 

SU FV-1.1.9-1565-18). Föredragande: 

Stefan Norrlén, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ansökan till 

Universitets- och högskolerådet.  

15.  Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen K. 

Andersson resestipendiefond (dnr SU 

FV-2.1.8-1864-18). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 36 000 

kronor att disponera t.o.m. 2019-05-23. 

16.  Internremiss till områdesnämnderna 

samt till Studentavdelningen och 

Sektionen för uppdragssamordning av 

promemorian Behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildningar 

(U2018/02165/UH) (dnr SU FV-1.1.3-

1799-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

17.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Mälardalens högskola 

avseemde samarbete med 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-1900-18). Föredragande: 

Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 


