
  

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2018-09-14 

 

1 (3) 

 

 

 

 

 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Utseende av ledamöter i styrgruppen 

för Centrum för paleogenetik (dnr SU 

FV-1.2.2-3081-18). Föredragande: 

Anna Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur, Områdesnämnden för 

humanvetenskap och Områdesnämnden för 

naturvetenskap att till ledamöter som 

representerar Stockholms universitet utse 

professor Anders Götherström, 

forskningsledare, Centrum för paleogenetik, 

docent Lena Holmquist, Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur, samt professor 

Sören Nylin, Zoologiska institutionen, för 

perioden t.o.m. 2021-12-31. 

2.  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 att utse professor John 

Sundholm till prefekt och universitetslektor 

Ester Pollack till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2018-08-01 – 2019-12-31. 

 

3.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av ställföreträdande prefekt 

vid Specialpedagogiska institutionen 

(dnr SU FV-1.2.2-2414-18). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Helena 

Hemmingsson till ställföreträdande prefekt 

för perioden t.o.m. 2019-07-31, att ersätta 

professor Mara Westling Allodi. 

 

4.  Internremiss till områdesnämnderna av 

betänkandet Barns och ungas läsning – 

ett ansvar för hela samhället (SOU 

2018:57) (dnr SU FV-1.1.3-2874-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

5.  Förslag om omfördelning av 

tidskriftsbidrag från Vetenskapsrådet 

(dnr SU FV-2.1.1-2975-18). 

Föredragande: Mikko Roos, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

 

Rektor beslutar att medlen avseende 

tidskriftsbidraget från Vetenskapsrådet, med 

Bo Eriksson som projektledare, får 

omfördelas enligt begäran. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Scania CV AB 

avseende samarbete med Vetenskapens 

hus (dnr SU FV-6.1.2-2949-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

7.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Juridiska institutionen, 

(dnr SU FV-2.3.2-3130-16). 

Föredragande: Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Laura Carlson 

till professor i civilrätt med inriktning mot 

arbetsrätt fr.o.m. 2018-10-01, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

8.  Utseende av ledamot i styrelsen för 

Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-

1.2.2-3055-18). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från Karolinska 

institutet att utse professor Mats J Olsson till 

ledamot för perioden t.o.m. 2019-06-30, att 

ersätta professor Jan Hillert. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

adjungerad professor vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-2966-

18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Tobias Rydén 

som adjungerad professor i 

beräkningsstatistik med omfattningen 20 

procent fr.o.m. 2018-09-15 tillsvidare, dock 

längst t.o.m. 2019-09-14, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

10.  Anmälan av rektors beslut om utseende 

av företrädare för arbetsgivaren i Rådet 

för arbetsmiljö och lika villkor för 

perioden 2018-09-14 – 2020-12-31 

(dnr SU FV-1.2.1-3052-18). 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, 

Personalavdelningen. 

 

Läggs till handlingarna. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1‐2926‐18). Föredragande: 

Petra Nodler, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Peter Lundberg 

som återanställd professor med omfattningen 

5 procent av heltid fr.o.m. 2018-09-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2018-11-30 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Internremiss inför universitetets 

yttrande över promemorian 

Genomförande av student- och 

forskardirektivet (Ds 2018:37) (dnr SU 

FV-1.1.3-2977-18). Föredragande: 

Anna-Karin Orsmark Hermansson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att internremittera ärendet. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 

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       

    

 

 

 

Clas Hättestrand    

13.  Beslut om åtgärder med anledning av 

uppföljningen av 

miljöledningssystemet (dnr SU FV-

2.10.3-2071-17). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

14.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-2.3.1.1–

3067-18). Föredragande: Petra 

Nodler, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Lena Kautsky 

som återanställd professor med omfattningen 

40 procent fr.o.m. 2018-10-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-09-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

15.  Anmälan av yttrande över EU-

kommissionens förslag COM (2018) 

372-375, 382, 390 och 471-473 (dnr 

SU FV-1.1.3-2495-18). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

16.  Internremiss till områdesnämnderna av 

betänkandet En andra och en annan 

chans – ett komvux i tiden (SOU 

2018:71) (dnr SU FV-1.1.3-3054-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

   


