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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm rörande 

överklagan av beslut av Stockholms 

universitets disciplinnämnd (dnr SU 

FV-2.5.1-3303-15). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

2.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2015-12-02 i målet 

Malmandt./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

2173-15). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

3.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2015-10-21 i målet 

Muradova./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

2037-15). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för data och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

1883-15). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Staffan 

Selander som professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Myndigheten för 

kulturanalys avseende samarbete med 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-0145-16). Föredragande: 

Henrik Lindell, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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6.  Anmälan av godkännande av bidrag 

från Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Ekonomisk-historiska 

institutionen (dnr SU FV-5.1.2-0062-

16). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

7.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Baltic Marine Environment 

Protection Commission (HELCOM) 

avseende samarbete med Baltic Nest 

Institute (dnr SU FV-6.1.1-0154-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

8.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och 

Folkhälsomyndigheten avseende 

samarbete med Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (dnr SU FV-5.1.2-0165-

16). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (dnr SU FV-

2.3.1.1–0119-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Eskil 

Wadensjö som professor med omfattningen 

35 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

10.  Rapport avseende resestipendier ur 

Jubileumsdonationen, Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse 2014 (dnr SU 

FV-2.1.9-1828-14). Föredragande: 

Anna Malmborg Lewis, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge rapporten till Knut 

och Alice Wallenbergs stiftelse. 

 

 

11.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Centre for Health Equity 

Studies (CHESS) (dnr SU FV-2.3.10–

0141-16). Föredragande: Kristina 

Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Olle 

Lundberg tjänstledighet med omfattningen 

50 procent under perioden 2016-01-01–

2016-12-31. 

 

 

 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0142-16). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Astrid 

Gräslund som professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2016-02-29 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2017-02-28, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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13.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Gymnastik- och 

idrottshögskolan avseende samarbete 

kring Ämneslärarprogrammet och 

Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem samt mot årskurs 4-6 

(dnr SU FV-6.1.3-0175-16). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

14.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-3401-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-06-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

 

15.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Romanska och klassiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0147-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Diana Bravo 

som professor med omfattningen 10 procent 

fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2016-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

Rektor beslutar vidare att uppdra åt 

prefekten att tillse att uppdraget inom 

EDICE-nätverket senast år 2017 överlämnas 

till tillsvidareanställd lärare vid institutionen 

med erforderlig kompetens. 

16.  Anhållan från Institutionen för kultur 

och estetik om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Ann-

Margret Liljequists fond (dnr SU FV-

2.1.8-0160-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 10 000 

kronor att disponera t.o.m. 2017-01-20. 

 

 

17.  Anhållan från Institutet för 

internationell ekonomi om disponering 

av avkastningen ur Stiftelsen för en 

professur i makroekonomi (dnr SU FV-

2.1.8-0157-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

1 000 000 kronor att disponera t.o.m. 2017-

01-20. 

 

 

18.  Anhållan från Institutionen för 

material- och miljökemi om 

disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen för undervisning i 

metallografi (dnr SU FV 2.1.8-0158-

16). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 60 800 

kronor att disponera t.o.m. 2017-01-20. 
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19.  Anhållan från Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur om 

disponering av avkastningen ur Erna 

och Einar Palmgrens stiftelse (dnr SU 

FV-2.1.8-0159-16). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 8 850 

kronor att disponera t.o.m. 2017-01-20. 

 

 

20.  Anhållan om att få spika avhandling 

utanför perioden 15 augusti – 15 juni 

(dnr SU FV-4.2.9-4098-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att Ge Yin får spika sin 

avhandling 2016-08-11. 

 

 

21.  Revidering av Riktlinjer för 

remisshantering vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.3-4016-15). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

Rektor beslutar fastställa riktlinjerna enligt 

förslag. 

 

 

22.  Utseende av föreståndare vid Centrum 

för barnkulturforskning (dnr SU FV-

1.2.2-0215-16). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse fil dr Ylva Ågren, 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen, till tillförordnad föreståndare 

för perioden 2016-01-01—2016-06-30 samt 

universitetslektor Magnus Öhrn, 

Institutionen för kultur och estetik till 

föreståndare för perioden 2016-07-01—

2019-12-31.  

 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2016-01-19. 

 

23.  Utseende av suppleant i styrelsen för 

Centrum för barnkulturforskning (dnr 

SU FV-1.2.2-0216-16). Föredragande: 

Anna Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Eva Söderberg, Institutionen för 

språkdidaktik, till suppleant för perioden 

2016-01-01—2016-12-31, att ersätta 

universitetslektor Jonas Engman, 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. 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 

 
 

 


