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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende  

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.1.2-1458-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.1.2-1460-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.1.2-1463-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU 

FV-6.1.2-1464-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

5.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV-1.2.2-1134-

17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

Rektor beslutar att utse 

universitetslektor Annika Olsson till 

prefekt och professor Olof Sundqvist till 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2017-08-01 – 2020-07-31. 
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6.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för lingvistik. (dnr SU 

FV-2.3.10-1470-17). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Matti Miestamo tjänstledighet med 

omfattningen 100 procent för perioden 

2017-07-01 - 2017-12-31.   

 

7.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för arkeologi och antikens kultur (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1493-17). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Kenneth 

Jonsson som professor med 

omfattningen 100 procent fr.o.m. 2017-

06-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-05-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8.  Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse till Institutionen för biokemi och 

biofysik, Stockholms universitet (dnr SU 

FV-5.1.2-1488-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

9.  Utseende av revisorer i Stiftelsen Lars 

Hiertas Minne (dnr SU FV-1.2.2-1512-

17). Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att till revisorer utse 

professor emeritus Inger Larsson, 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet och förre 

universitetslektorn Christer Lindgren, 

Företagsekonomiska institutionen, för 

perioden 2017-01-01- 2019-12-31.  

10.  Utseende av arbetsgivarrepresentant i 

samrådsforumet mellan Karolinska 

Institutet (KI), Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) och Stockholms 

universitet om samordning och samarbete 

när det gäller arbetsmiljö i gemensamma 

lokaler vid Science for Life Laboratory i 

Stockholm (SciLifeLab) (dnr SU FV-

1.2.2-1511-17 ). Föredragande: Monireh 

Shirani, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap, 

att till arbetsgivarrepresentant utse 

professor Lena Mäler, Institutionen för 

biokemi och biofysik.  

11.  Utseende av ledamot i styrelsen för 

Institutet för social forskning (SOFI) (dnr 

SU FV-1.2.2-1518-17). Föredragande: 

Monireh Shirani, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd.  

 

 

 

Rektor beslutar att utse Petra Nilsson, 

Arbetsförmedlingen, till ledamot för 

perioden t.o.m. 2019-12-31.  
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12.  Utseende av ytterligare ledamöter i 

styrelsen för The Swedish Program for 

Information and Communication 

Technology in Developing Regions 

(SPIDER) (dnr SU FV-1.2.2-1517-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

Rektor beslutar, efter förslag från 

prefekten vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (DSV) och i samråd 

med dekanus vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten att till ledamöter utse Gunilla 

Carlsson, fd. biståndsminister och 

Rodrigo Garay, VD Diversitas, 

ordförande för AIDS Accountability 

International, för perioden t.o.m. 2019-

12-31.  

13.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

gästprofessor inom ramen för den av 

rektor beslutade jämställdhetssatsning 

som syftar till att öka andelen kvinnor i 

professorskåren (dnr SU FV-2.3.1.1-0263-

17). Föredragande: Carina Nymark, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Chandra 

Poonam som gästprofessor i astronomi 

vid Institutionen för astronomi fr.o.m. 

2017-08-20 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2018-05-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

I enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande tilldelas Institutionen för 

astronomi 1 mnkr för kostnader för 

gästprofessuren. 

  

14.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Fysikum (dnr SU FV-2.3.1.1-1451-17). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Lárus 

Thorlacius anställning som gästprofessor 

med omfattningen 50 procent fr.o.m. 

2017-07-01 tills vidare, dock längst till 

och med 2019-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

15.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Matematiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.10-1500-17). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Ola 

Hössjer tjänstledighet med omfattningen 

20 procent under perioden 2017-07-01 – 

2018-06-30. 

 

16.  Avtal mellan Stockholms universitet och  

Sun Yat-sen University, Guangzhou, 

Kina, om samarbete med 

Företagsekonomiska institutionen (dnr SU 

FV-6.1.1-1559-17). Föredragande: 

Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

17.  Bidrag från Ragnar Söderbergs Stiftelse 

till Institutet för internationell ekonomi, 

IIES (dnr SU FV-5.1.2-1556-17). 

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 
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18.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-0937-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Mats 

Börjesson till prefekt och professor 

Anne-Li Lindgren till ställföreträdande 

prefekt för perioden 2017-08-01 - 2020-

07-31. 

 

19.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-1.2.2-0938-

17). Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Uno 

Fors till prefekt och professor Jelena 

Zdravkovic till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2017-08-01 - 2020-07-31. 

 

 

20.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 

angående uppdragsutbildning, 

speciallärarutbildning med start VT18 

inom ramen för Lärarlyftet II (dnr SU FV-

6.5–1188-17). Föredragande: Anna-Mia 

Bergkvist, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor besluter inlämna offert till 

Skolverket. 

21.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 

angående uppdragsutbildning för lärare 

och fritidspedagoger med start 

vårterminen 2018 inom ramen för 

Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-1189-17). 

Föredragande: Anna-Mia Bergkvist, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor besluter inlämna offert till 

Skolverket. 

 

 

 

22.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 

angående uppdragsutbildning i Svenska 

som andraspråk, Det globala klassrummet, 

med start våren 2018 (dnr SU FV-6.5-

1187-17). Föredragande: Anna-Mia 

Bergkvist, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 

 

 

 

23.  Anmälan av beslut om utdelning av 

Stockholms universitets medaljer (dnr SU 

FV-2.3.17-1434-17). Föredragande: 

Anna Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

24.  Utseende av tillförordnad förvaltningschef 

(dnr SU FV-1.2.2-1578-17). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

Rektor beslutar att utse Åsa Borin till 

tillförordnad förvaltningschef för 

perioden 2017-06-01 – 2017-09-10.  
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25.  Anmälan av yttrande över betänkandet 

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro 

och agera (SOU 2016:94) (dnr SU FV-

1.1.3-0514-17). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

26.  Internremiss till områdesnämnderna samt 

till Stockholms universitets studentkår av 

förslag till yttrande över betänkandet 

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 

enklare system för tillträde till 

högskoleutbildning (SOU 2017:20) (dnr 

SU FV-1.1.3-0978-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

27.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa två 

anställningar som adjunkt i psykologi vid 

Psykologiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.4-0299-17 samt dnr SU FV-2.3.1.4-

0300-17). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

 

 

 

28.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (SU 

FV-6.1.2-1587-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

 

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

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström  

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


