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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av Justitiekanslerns beslut 
(dnr SU FV-1.1.7-1343-17). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2018/2019 (dnr SU FV-2.1.9-
0832-18). Föredragande: Lina 
Johansson, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens förslag. 

3.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Humanistiska fakulteten för läsåret 
2018/2019 (dnr SU FV-2.1.9-0832-18). 
Föredragande: Lina Johansson, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Humanistiska fakultetsnämndens 
förslag. 

4.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik (dnr SU FV-2.3.10 – 
2121-18). Föredragande: Petra 
Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Paul 
Robert Andrews tjänstledighet med 
omfattningen 50 procent under perioden 
2018-09-01 – 2020-12-31. 

5.  Förslag till innehavare av stipendium 
ur Folkskoleseminariets minnesfond 
för läsåret 2018/2019 (dnr SU FV-
2.1.9-0833-18).Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendiet i enlighet 
med förslag från Stockholms universitets 
studentkår gällande lärarstudenter, samt från 
Områdesnämnden för humanvetenskap 
gällande Lärarnas klubbmästeri. 
Lärarstudenternas del uppgår till totalt 120 
000 kronor. Lärarnas klubbmästeris del 
uppgår till 120 000 kronor. 

6.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom Juridiska 
fakulteten för läsåret 2018/2019 (dnr 
SU FV-2.1.9-0832-18). Föredragande: 
Anna Malmborg Lewis, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Juridiska fakultetsnämndens förslag. 
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7.  Anmälan av Juridiska 
fakultetsnämndens beslut ur Noreus’ 
och Westmans stipendiestiftelser för 
läsåret 2018/2019 (dnr SU FV-2.1.9-
0832-18). Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

8.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom 
Naturvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2018/2019 (dnr SU FV-2.1.9-
0832-18). Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Naturvetenskapliga fakultetsnämndens 
förslag. 

9.  Utseende av föreståndare för Centrum 
för universitetslärarutbildning (CeUL 
(dnr SU FV-1.2.2-1096-18). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag från styrelsen 
för Centrum för universitetslärarutbildning 
att utse fil dr Klara Bolander Laksov till 
föreståndare för perioden 2018-01-01—
2020-12-31. 

 
10.  Utseende av ledamot i styrelsen för 

Centrum för barnkulturforskning (dnr 
SU FV-1.2.2-2140-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Elina 
Druker, Institutionen för kultur och estetik, 
till ledamot för perioden 2018-08-01 – 2019-
12-31, att ersätta professor Boel Westin. 

11.  Utseende av ordförande i styrelsen för 
Bergianska botaniska trädgården 
(BBT) (dnr SU FV-1.2.2-2074-18). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Områdesnämnden för naturvetenskap, att till 
ordförande för perioden t.o.m. 2019-12-31 
utse professor Anders Karlhede, Fysikum. 
 

12.  Anmälan av Juridiska 
fakultetsnämndens beslut om utdelning 
ur Alfred Ossian Winroths 
stipendiestiftelse för läsåret 2018/2019 
(dnr SU FV-2.1.9-0832-18). 
Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 
Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

13.  Förslag till innehavare av stipendier ur  
Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten  
2019-2020 (SU FV-2.1.9-0834-18). 
Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå stiftelsen att utdela 
stipendier enligt förslag. 

14.  Beviljande av medel för 
kvalitetsutveckling av utbildning - 
omgång 4 (dnr SU FV-1.1.9-0314-15). 
Föredragande: Anna-Karin Björling, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att bevilja medel enligt 
förslag. 
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15.  Beslut om ledamöter i Läs- och 
granskningsgruppen (LOGG) och om 
delegation till ordförande (dnr SU FV-
SU FV-1.2.2-2139-18). Föredragande: 
Lovisa af Petersens, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse följande ledamöter i 
LOGG under höstterminen 2018:  

professor Gunnar Svensson (ordförande), 
Filosofiska institutionen;  
professor Susanne Olsson, Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap;  
professor Astrid Pettersson, Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapernas 
didaktik;  
professor Ann-Charlotte Smedler, 
Psykologiska institutionen;  
universitetslektor Karim Hamza, 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapernas didaktik och 
universitetslektor Pernilla Rosell Steuer, 
Institutionen för språkdidaktik.  

Vidare beslutar rektor att uppdra åt LOGG:s 
ordförande att besluta om att godkänna 
självvärderingar och tabellbilagor inför 
inlämning till Universitetskanslersämbetet. 

16.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1–
0630-17). Föredragande: Charlotte 
Fowler, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Roger Andersson 
som professor i nordiska språk fr.o.m. 2019-
01-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

17.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Kulturgeografiska institutionen (dnr 
SU FV-1.2.2-1029-18). 
Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor Ulf 
Jansson till prefekt och professor Bo 
Malmberg till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2018-08-01 - 2021-07-31. 

 

18.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
efter pensionsavgång av professor vid 
Juridiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-2059-18). Föredragande: Agita 
Akule Larsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa professor Claes 
Peterson som återanställd professor med 
omfattning av 60 procent fr.o.m. 2018-07-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2019-06-30, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

  

19.  Ny organisation för Rådet för 
arbetsmiljö och lika villkor (dnr SU 
FV-1.2.1-2172-18). Föredragande: 
Anna-Karin Huggare, 
Personalavdelningen. 
 
 
 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2018-07-01 
förändra Rådets för arbetsmiljö och lika 
villkor organisation enligt förslag. 
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20.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Havs- och 
vattenmyndigheten avseende 
samarbete med Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik (SU FV-
6.1.2-1792-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

21.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Stockholm Brain Imaging Centre 
(SUBIC) (dnr SU FV-1.2.2-2124-18). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för Humanvetenskap. 

Rektor beslutar efter förslag från 
Områdesnämnden för Humanvetenskap att 
utse följande personer till ledamöter för 
perioden 2018-01-01–2020-12-31  

Fil dr Johan Lundström (föreståndarer, tillika 
ordförande), Karolinska institutet,  
professor Åsa Wikforss, Filosofiska 
institutionen, 
professor Maria Larsson, Psykologiska 
institutionen, 
professor Ylva Engström, Institutionen för 
Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 
institut, 
universitetslektor Pernilla Leviner, Juridiska 
institutionen,  
professor Göran Hansson, Kungliga 
Vetenskapsakademien och 
universitetslektor Pawel Herman, Kungliga 
tekniska högskolan. 

22.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Historiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.1-0051-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Håkan Forsell 
som professor i historia med inriktning på 
Stockholms historia fr.o.m. 2018-07-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

23.  Internremiss till områdesnämnderna 
samt till Avdelningen för planering och 
ledningsstöd, Ekonomiavdelningen, 
Personalavdelningen och 
Studentavdelningen av betänkandet 
Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering (SOU 2018:25) (dnr SU 
FV-1.1.3-1942-18). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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24.  Förläggning av läsåret 2019/2020 samt 
anvisningar för kursregistrering och 
studieavbrott (dnr SU FV-3.9-2007-
18). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att läsåret 2019/2020 ska 
indelas enligt följande 

Höstterminen  
2019-09-02 – 2020-01-19 
 
Vårterminen 
2020-01-20 – 2020-06-07 
 
Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd 
att medge dispens för utbildning utanför 
terminstid. 
 
Universitetets sommarkurser förläggs till 
tiden från och med juni månad i anslutning 
till vårterminens slut till och med slutet av 
augusti i anslutning till höstterminens början. 
 
Registrering på kurs görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt alternativt av 
institutionen efter att studenten visat sin 
avsikt att påbörja utbildningen. 
 
Sista registreringsdag för kurser som börjar 
vid höstterminens start 2019 är 2019-09-07 
och 2020-01-24 för kurser som börjar vid 
vårterminens start 2020. För övriga kurser 
ska registrering ha skett senast en vecka efter 
kursstart. 
 
Institutionerna ska informera studenterna om 
att studieavbrott omgående ska anmälas. 
Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre 
veckor efter kursstart) görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt. Övriga 
studieavbrott anmäls till institutionen som 
rapporterar detta i Ladok. 
 

25.  Rekommendationer för 
periodindelning av läsåret 2019/2020 
(dnr SU FV-3.9-2008-18). 
Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekommendera 
periodindelning av läsåret 2019/2020. Datum 
anger gemensamma starttider för respektive 
terminsdel. 

Höstterminen (2019-09-02 – 2020-01-19) 
Terminsdel A: Måndag 2/9 
Terminsdel B: Torsdag 3/10 
Terminsdel C: Måndag 4/11 
Terminsdel D: Torsdag 5/12 
 
Vårterminen (2020-01-20 – 2020-06-07) 
Terminsdel A: Måndag 20/1 
Terminsdel B: Torsdag 20/2 
Terminsdel C: Tisdag 23/3 
Terminsdel D: Måndag 4/5 
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26.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
gästprofessor vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen.  
(dnr SU FV-2.3.1.1-1636-18).  
Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Susanne Garvis 
som gästprofessor i barn- och 
ungdomsvetenskap med omfattningen 20 
procent fr.o.m. 2018-08-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2019-07-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

27.  Samarbetsavtal avseende 
infrastrukturen Swedish European 
Large Telescope Instrumentation 
Consortium (SELTIC) 
(dnr SU FV-5.1.2-4091-17).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna samarbetsavtalet.  

 

28.  Samarbetsavtal för den nationella 
infrastrukturen REWHARD 
(dnr SU FV-5.1.2-4090-17).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna samarbetsavtalet.  

 

29.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Institutet för Turkietstudier (SUITS) 
(dnr SU FV-1.2.2-2124-18). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för Humanvetenskap. 

Rektor beslutar efter förslag från 
Områdesnämnden för humanvetenskap att 
för perioden 2018-01-01–2020-12-31 utse 
följande personer till ledamöter:  

professor Johan Kleman (ordförande),  
Institutionen för naturgeografi,  
professor Inga Sanner, Institutionen för  
kultur och estetik, 
professor Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga 
institutionen, 
professor Gunnar Svensson, Filosofiska  
institutionen, 
professor Mark Rhinard, Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella  
relationer,  
professor Helena Bodin, Institutionen för 
kultur och estetik. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro 
av förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga närvarande har varit Anna-Karin Orsmark 
Hermansson och Susanne Malmberg, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd (protokollförare). 

 

 
 
Susanne Malmberg 
 
 
 
Justeras       
  
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding   

30.  Utseende av ordförande till 
Stockholms resilienscentrums styrelse 
(dnr SU FV-1.2.2-2073-18). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Carl Folke 
till ordförande för perioden 2019-01-01 – 
2021-12-31. 

 

   


