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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Revidering av Riktlinjer för utseende 

av hedersdoktorer (dnr SU FV-1.1.2-

0184-17). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer för 

utseende av hedersdoktorer enligt förslag.  

Detta beslut ersätter Riktlinjer för utseende 

av hedersdoktorer fastställda av rektor 2012-

02-09. 

2.  Representanter till styrgrupp för 

planeringen av Collegium 

Stockholmense (dnr SU FV-1.3.1-

0258-17). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Thors Hans 

Hansson, Nordita, till ordförande, och 

professor Åsa Wikforss, Filosofiska 

institutionen, till representant för Stockholms 

universitet. 

Det antecknas att kanslistöd för styrgruppen 

är planeringschef Åsa Borin. 

3.  Förslag till ny ledamot i Stiftelsen 

Vetenskapsstaden för tiden t.o.m. 

2017-06-30 (dnr SU FV-1.3.1-0273). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att till ny ledamot utse 

planeringschefen Åsa Borin, att ersätta 

Susanne Thedéen. 

4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4175-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Gunnar Svensson som professor med 

omfattningen 25 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-03-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

5.  Anhållan om entledigande från 

professor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.4-0052-

17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Peter 

McNeil entledigande från anställningen som 

professor fr.o.m. 2018-01-01.   
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6.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4176-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Dag Westerståhl som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-06-30 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

7.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för material- 

och miljökemi (dnr SU FV-5.1.2-0106-

17). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

8.  Förslag till fördelning av budget 2017 

– 2018 för donationen från Torsten och 

Ragnar Söderbergs stiftelse (dnr SU 

FV-2.1.8-0085-17). Föredragande: 

Anne Krantz, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa budget för åren 

2017 och 2018 enligt förslag. 

 

9.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0023-17). 

Föredragande: Agita Akule Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Said Mahmoudi som professor med 

omfattningen 30 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

10.  Anmälan av Stockholms universitets 

yttrande över Översiktsplan för 

Stockholm (dnr SU FV-1.1.3-3579-

16). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av nominering till Stiftelsen 

ÅForsks kunskapspris 2017 (dnr SU 

FV-5.1.2-3598-16). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut fattat av Uppsala 

universitet angående styrelse för 

Kollegiet för samhällsforskning 

(SCAS) för perioden 2017-2019 (dnr 

SU FV-1.3.1-0159-17). Föredragande: 

Henric Lindqvist, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0083-17). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Margareta Blomberg som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-02-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-01-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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14.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Fysikum (dnr SU FV-

2.3.10-0078-17). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Mats 

Larsson tjänstledighet med omfattningen 50 

procent under perioden 2017-01-01 – 2017-

12-31. 

 

15.  Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Sundbybergs 

stad (dnr SU FV-6.1.3-0097-17). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

16.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av tillförordnad 

prefekt vid Engelska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-2798-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Yvonne Svanström till tillförordnad prefekt 

för perioden 2017-02-01 – 2017-02-28. 

Det antecknas till beslutet att uppdragstillägg 

ska utgå till Svanström i enlighet med 

särskilt uppdragstilläggsbeslut.  

17.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Nordita (dnr SU FV-5.1.2-

0197-17). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

18.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och The Queen´s University of Belfast 

avseende samarbete med Institutionen 

för astronomi (SU FV-6.1.1-0185-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

19.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för kultur 

och estetik (dnr SU FV-2.3.10-0210-

17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Sara 

Danius tjänstledighet med omfattning 100 

procent under perioden 2017-04-01 – 2018-

03-31.   

20.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Sociologiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0187-17). 

Föredragande: Tina Sjöberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Barbara Hobson som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-07-01 

tills vidare dock längst t.o.m. 2018-06-30, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

21.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för numerisk analys och 

datalogi (dnr SU FV-2.3.1.1-0077-17). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Anders 

Lansner som professor med omfattningen 

100 procent fr.o.m. 2016-12-01 tills vidare, 

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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22.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutionen för numerisk 

analys och datalogi (dnr SU FV-

2.3.1.1-0076-17). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Anders Lansner som professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

23.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Fysikum (dnr SU FV-

2.3.1.1-0053-17). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Christian Bohm som professor med 

omfattningen 25 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

24.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutionen för 

geologiska vetenskaper (dnr SU FV-

2.3.1.1-0178-17). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Svante Björck som professor med 

omfattningen 20 procent av heltid fr.o.m. 

2017-04-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-03-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

25.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för astronomi.  

(dnr SU FV-5.1.2-0224-17). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

26.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-1469-16). 

Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att anställa Rickard Jonsson 

som professor i barn- och ungdomsvetenskap 

fr.o.m. 2017-02-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

27.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutet för social 

forskning (dnr SU FV-2.3.1.1-0222-

17). Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Eskil Wadensjö som professor med 

omfattningen 35 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare dock längst t.o.m. 2017-06-30, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

28.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Karolinska institutet 

avseende samarbete med Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-0209-17). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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29.  Rapport avseende resestipendier ur 

Jubileumsanslaget från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse 2015 

(dnr SU FV-2.1.9-1827-15) 

Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge förteckning över 

stipendiemottagare till Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse enligt förslag. 

30.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Områdesnämnden 

för naturvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3699-16). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

31.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Specialpedagogiska 

institutionen (dnr 

 SU FV-2.3.1.1–3921-16). 

Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Samuel J. Odom 

som gästprofessor med omfattningen 20 

procent fr.o.m. 2017-07-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2018-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

32.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-2.3.1.1-0220-

17). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Astrid Gräslund som professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2017-03-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-02-28, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

33.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) avseende 

samarbete med Juridiska institutionen 

(dnr SU FV-6.5-4037-16). 

Föredragande: Agita Akule Larsson 

Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

34.  Riktlinjer för informationssäkerhet vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.11.2-1923-16). Föredragande: 

Benita Falenius, IT-avdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer för 

informationssäkerhet vid Stockholms 

universitet enligt förslag. 
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35.  Säkerhetspolicy vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.11.2-1922-

16). Föredragande: Benita Falenius,  

IT-avdelningen, Mattias Wadsten, 

Fastighetsavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Säkerhetspolicy 

vid Stockholms universitet enligt förslag. 

Säkerhetspolicy vid Stockholms universitet 

ersätter Informationssäkerhetspolicy 

fastställd 2013-03-07 och Säkerhetspolicy 

fastställd 2013-04-25. 

 

 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 

chefsjurist Jenny Gardbrant. 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    

 

 

 


