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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4023-

19). Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Susanne Garvis 

anställning som gästprofessor i barn- och 

ungdomsvetenskap med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2019-12-01 tills vidare, dock 

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

särskilt anställningsbeslut.  

2.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Filosofiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-0479-20). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att anställa Gunnar Svensson 

som återanställd professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2020-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2020-04-30, och med 

omfattningen 25 procent fr o m 2020-05-01 

tills vidare, dock längts t o m 2020-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐0467-20). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Christian Bohm 

som återanställd professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2020-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2020-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Godkännande av villkor för bidrag till 

Institutionen för miljövetenskap 

avseende ERC-projektet ”An 

Integrated View on Coupled Aerosol-

Cloud Interactions (INTEGRATE)” 

inom Horisont 2020 (dnr SU FV-5.1.2-

4705-19). Föredragande: Danijela 

Krajisnik, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att godkänna 

bidragsvillkoren.  

5.  Yttrande över förslag till föreskrifter 

om ändring i Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 

2013:4) om kvalificerade och relevanta 

yrkeskunskaper för särskild behörighet 

till utbildning som leder till 

yrkeslärarexamen (dnr SU FV-1.1.3-

0114-20). Föredragande: Peter 

Wretling, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Universitets- och högskolerådet. 
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6.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-1.2.2-

4219-19). Föredragande: Karin 

Hansson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse Professor Uno Fors 

till prefekt och Professor Jelena Zdravkovic 

till ställföreträdande prefekt under perioden 

2020-08-01 – 2023-07-31. 

 

7.  Rättelse av lön för befordrad professor 

vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-0003-

19). Föredragande: Charlotte Fowler, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att fastställa ny lön enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturhistoriska 

riksmuseet avseende finansiering av 

Centrum för paleogenetik 2019-2021 

(dnr SU FV-6.1.3-0518-20). 

Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

 

9.  Förslag till ledamöter i Stockholms 

universitets miljöråd (dnr SU FV-

1.2.2-4523-19). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar efter förslag från respektive 

fakultetsnämnd att för perioden 2020-02-06 – 

2022-12-31, till ledamöter utse professor Aji 

Mathew, Institutionen för material- och 

miljökemi, professor Karin Bäckstrand, 

Statsvetenskapliga institutionen, adjunkt 

Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, 

samt professor Anna Roosvall, Institutionen 

för mediestudier. 

10.  Anmälan av beslut om utseende av 

rektorsråd (dnr SU FV-1.2.1-0343-20). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

 

11.  Utseende av föreståndare för ”The 

Navarino Environmental Observatory” 

(NEO) (dnr SU FV-1.2.2- 0528-20) 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Zahra 

Kalantari, Institutionen för naturgeografi, till 

föreståndare för perioden t.o.m. 2021-05-31, 

att ersätta adjungerad professor Johan 

Kuylenstierna, Institutionen för 

naturgeografi.  

12.  Utseende av ordförande i styrgruppen 

för ”The Navarino Environmental 

Observatory (NEO)” inom ramen för 

samarbetet med TEMES och Academy 

of Athens (dnr SU FV-1.2.2-0527-20). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse adjungerad professor 

Johan Kuylenstierna, Institutionen för 

naturgeografi, till ordförande för perioden 

t.o.m. 2020-06-30, att ersätta professor Karin 

Holmgren, Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU). 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).  

 

Anna Riddarström 

 

Justeras 

       

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

13.  Inrättande av Hans Blix centrum för de 

internationella relationernas historia 

(dnr SU FV-1.2.1-2827-19). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att inrätta Hans Blix centrum 

för de internationella relationernas historia 

fr.o.m. 2020-03-01. 

14.  Stadgar för Hans Blix centrum för de 

internationella relationernas historia 

(dnr SU FV-1.2.1-2827-19). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar fastställa stadgarna enligt 

förslag.  


