
  

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  
2019-06-27 

1 (7) 

 

 
 

 
 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
gästprofessor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.2-2167-19). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa av Haralambos 
Mouratidis som gästprofessor i data- och 
systemvetenskap med inriktning 
informationssäkerhet med omfattningen 30 
procent fr.om. 2019-10-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2022-09-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Kriminologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3131-
18). Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Johan Edman till 
professor i kriminologi fr.o.m. 2019-06-27, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.10–2272-
19). Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Yves 
Zenou tjänstledighet med omfattningen 100 
procent under perioden 2019-08-01–2020-
07-31. 

4.  Anmälan av tillägg till upplåtelseavtal 
mellan Karolinska Institutet, Kungliga 
Tekniska högskolan och Stockholms 
universitet avseende byggnad ALFA 
A95:60 (dnr SU FV-6.1.2-2252-19). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Rättssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av tillägg 2 till 
upplåtelseavtal mellan Karolinska 
Institutet, Kungliga Tekniska 
högskolan och Stockholms universitet 
avseende byggnad GAMMA A95:73 
(dnr SU FV-6.1.2-2253-19). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Rättssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

6.  Anmälan av Justitieombudsmannens 
beslut (dnr SU FV-2.5.4-3695-18). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Rättssekretariatet. 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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7.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-2285-19). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att anställa Anders Karlhede 
som återanställd professor med omfattningen 
100 procent fr.o.m. 2019-09-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2019-12-31, och 
med omfattningen 50 procent fr.o.m. 2020-
01-01 tills vidare, dock längst till och med 
2021-12-31, båda anställningarna med 
villkor enligt särskilda anställningsbeslut.  

8.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-2286-19). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Sven Mannervik 
som återanställd professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2019-09-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2020-08-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

9.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-2287-19). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Irena Gudowska 
som återanställd professor med omfattningen 
100 procent fr.o.m. 2020-05-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2020-06-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

10.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-2264-19). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Inger Eriksson 
som återanställd professor med omfattningen 
100 procent fr.o.m. 2019-09-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2021-03-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

11.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för kultur 
och estetik (dnr SU FV-2.3.2-2739-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Joakim Tillman 
till professor i musikvetenskap fr.o.m. 2019-
07-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

12. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för data-och 
systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-
2269-19). Föredragande: Monireh 
Shirani, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Ilia Bider som 
återanställd professor med omfattningen 100 
procent fr.o.m. 2019-09-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2020-08-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

13. Anmälan av dom från 
Förvaltningsrätten i Stockholm samt 
från Kammarrätten i Stockholm 
gällande överklagande av 
disciplinärende (dnr SU FV-2.5.1-
3761-18). Föredragande: Ellinor 
Sigelfeldt, Rättssekretariatet. 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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14. Utseende av ledamot och suppleant i 
Disciplinnämnden vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.2-0216-18). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Gunnel Jacobsson, Psykologiska 
institutionen, till ordinarie ledamot samt 
professor Per-Erik Tegnér, Fysikum, till 
suppleant, för perioden 2019-07-01 – 2022-
06-30 

15. Anmälan av yttrande över betänkandet 
Agenda 2030 och Sverige: Världens 
utmaning – världens möjlighet (SOU 
2019:13) (dnr SU FV-1.1.3-1364-19). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

16. Yttrande över remiss av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning samt 
av Promemoria om förutsättningarna 
för hur uppgifterna i detaljplaner och 
planbeskrivningar kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt (dnr SU FV-
1.1.3-1406-19, dnr SU FV-1.1.3-1687-
19). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutat att avge yttrande till 
Boverket. 

17. Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Stockholms universitets 
Östersjöcentrum (dnr SU FV-1.2.2- 
0503-19). Föredragande: Katariina 
Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar utse föreståndare Tina 
Elfwing till föreståndare för perioden 2019-
08-01–2025-07-31 och professor Christoph 
Humborg till ställföreträdande föreståndare 
för perioden 2019-08-01–2025-07-31. 

18. Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för organisk kemi (dnr SU 
FV-1.2.2- 1562-19). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar utse professor Kálmán Szabó 
till prefekt och professor Pher Andersson till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2019-
08-01–2022-07-31. 

19. Affärstransaktion mellan Stockholms 
universitet och PhD Education AB (dnr 
SU FV-2.2.4-2306-19). Föredragande: 
Rebecca Brinch, Personalavdelningen. 
 

Rektor beslutar att godkänna 
affärstransaktionen.  

20. Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-2288-
19). Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 
 
 

Rektor beslutar att anställa Nils Ryman som 
återanställd professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2019-09-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-08-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  
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21. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.2-3903-17). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Henrik Hansson 
till professor i data- och systemvetenskap, 
fr.o.m. 2019-06-27, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

22. Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Statistiska institutionen  
(dnr SU FV-2.3.2- 2323-19). 
Föredragande: Monireh Shirani, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Mattias 
Villani tjänstledighet med omfattningen 50 
procent under perioden 2019-08-01–2020-
07-31. 

23. Regler för pedagogiska priset Årets 
lärare (dnr SU FV 1.1.2-2321-19). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa regler enligt 
förslag. 

24. Utseende av styrelseledamöter för 
Stockholms centrum för kommersiell 
rätt (Stockholm Center for Commercial 
Law –SCCL) (dnr SU FV-1.2.1-1903-
19). Föredragande: Susanne 
Malmberg, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, efter förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden, att för perioden 2020-01-
01–2022-12-31 till ledamöter utse 
advokaterna André Andersson och Daniel 
Vargö, chefsjuristen Dick Lundqvist, 
justitierådet Svante O Johansson, 
professorerna Jan Kleineman, Teresa Simon-
Almendal och Jessika van der Sluijs, docent 
Mia Carlsson och universitetslektor Jessica 
Östberg. 

25. Förslag till ordförande och vice 
ordförande i förlagskommittén för 
Stockholms University Press vid 
Stockholms universitets bibliotek (dnr 
SU-FV-1.2.2-2259-19). Föredragande: 
Susanne Malmberg, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, på förslag av 
överbibliotekarien, att utse bibliotekarie Leif 
Friberg till ordförande samt, på förslag av stf 
överbibliotekarien, att utse överbibliotekarie 
Wilhelm Widmark till vice ordförande för 
perioden 2019-07-01 - 2022-06-30. 

26. Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-2.3.10-
2320-19). Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
  

Rektor beslutar att bevilja professor Carl 
Folke tjänstledighet med omfattningen 
65 procent under perioden 2019-07-01 – 
2021-06-30.  

27. Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för biokemi 
och biofysik (dnr SU FV-2.3.2-0729-
19). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att befordra Daniel Daley till 
professor i biokemi fr.o.m. 2019-07-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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28. Mall för utbildningsrapport: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 
respektive mall för utbildningsrapport: 
Utbildning på forskarnivå, inom ramen 
för Stockholms universitets 
utbildningsgranskningar (dnr SU FV-
1.1.2-2313-19). Föredragande: Anna-
Karin Björling, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

29. Förlängning av centralt avtal mellan 
Stockholms universitet och 
Chulalongkorn University; 
”Agreement on Academic Exchange” 
and ”Agreement on Student Exchange” 
(dnr SU FV-6.1.1-2324-19). 
Föredragande: Karin Granevi, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

30. Godkännande av bidrag från Forte till 
Stockholms universitet, 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-
5.1.2-2314-19). Föredragande: Gun-
Britt Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

 

31. Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Natural 
Justice avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
FV-6.1.1-2294-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse.  

32. Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer (dnr SU 
FV-1.2.2-1646-19). Föredragande: 
Karin Hansson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Thomas 
Jonter till prefekt och docent Klara Arnberg 
till ställföreträdande prefekt för perioden 
2019-08-01 – 2020-07-31. 

 

33. Avtal om VFU-kluster mellan 
Stockholms universitet och Haninge 
kommun (dnr SU FV-6.7-2087-19), 
Nacka kommun (dnr SU FV-6.7-2088-
19), Upplands-Bro kommun (dnr SU 
FV-6.7-2099-19), Botkyrka kommun 
(dnr SU FV-6.7-2223-19). 
Föredragande: Cecilia Netje, 
Studentavdelningen.  
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna avtalen. 
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34. Utseende av föreståndare för 
Latinamerikainstitutet (dnr SU FV-
1.2.2-1986-19). Föredragande: 
Susanne Malmberg, 
Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att utse docent Andrés 
Rivarola Puntigliano till föreståndare för 
perioden 2019-01-01–2021-12-31. 
 

35. Delegation i fråga om konst som rör 
verksamheten vid Accelerator (dnr SU 
FV-2.1.8-2365-19). 
Föredragande: Charlotte 
Abrahamsson, Rättssekretariatet. 

Rektor delegerar till dekanus för 
Humanistiska fakulteten, tillika vicerektorn 
och professorn Elisabeth Wåghäll Nivre, 
eller den hon sätter i sitt ställe, att besluta om 
inlån av konst som rör verksamheten vid 
Accelerator vid Stockholms universitet.  

Vidare uppdrar rektor åt Elisabeth Wåghäll 
Nivre, eller den hon sätter i sitt ställe, att  

1. ingå och underteckna inom ramen för 
tilldelade medel sådana enskilda avtal med 
upphovsmän som avses i avtalet om 
upphovsmäns rätt till ersättning vid visning 
av verk samt medverkan vid utställning 
m.m., och  

2. ansöka om garantier enligt förordningen 
(1988:200) om statliga utställningsgarantier 
när det gäller den konst som tillfälligt ställs 
ut inom ramen för Accelerators verksamhet.  

Beslutet gäller till dess att besluts- och 
delegationsordningen, dnr SU FV 1.1.2-
0136-18, ersätts av ett beslut om en ny 
ordning. 

36. Regler för utbildningsgranskningar 
(dnr SU FV-1.1.2-2143-19). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Ledningssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand i närvaro av 
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 
att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare).  

 

Henrik Lindell 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
Clas Hättestrand 

37. Regler och handläggningsordning för 
tillgodoräknande (dnr SU FV-1.1.2-
2005-19). Föredragande: Anna 
Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Regler och 
handläggningsordning för tillgodoräknande. 

Detta beslut ersätter Lokala riktlinjer för 
tillgodoräknande av utländsk 
högskoleutbildning (dnr SU 451-1440-07) 
och Lokala riktlinjer för tillgodoräknande av 
utbildning i privat regi (dnr SU 451-1439-07) 
fastställda av rektor 2007-06-20. 


