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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande om 
Skolkommissionens slutbetänkande 
Samling för skolan – Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet (SOU 
2017:35), (U2017/1967/S); (dnr SU 
FV-1.1.3-1514-17). Föredragande: 
Hanna Sveen, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Anhållan från Samverkansavdelningen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen till minne av (i hög grad) 
förtjänta personer vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-2709-17). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
63 500 kronor att disponera t.o.m. 2018-09-
06.  

 

3.  Anhållan från Institutionen för 
material- och miljökemi om 
disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen för undervisning i 
metallografi (dnr SU FV-2.1.8-2710-
17). Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
30 800 kronor att disponera t.o.m. 2018-09-
06.  

 

4.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur C. Brandels stiftelse 
(dnr SU FV-2.1.9-2711-17). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
58 500 kronor att disponera t.o.m. 2018-09-
06.  

 

5.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur N.F. Netzels stiftelse 
(dnr SU FV-2.1.9-2712-17). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
100 000 kronor att disponera t.o.m. 2018-09-
06.  
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6.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur Amanda 
Hammarlunds stiftelse (dnr SU FV-
2.1.9-2713-17). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
184 200 kronor att disponera t.o.m. 2018-09-
06.  

 

7.  Yttrande över betänkandet Översyn av 
Riksrevisionen - grundlagsfrågor 
(2016/17:URF1) (dnr SU FV-1.1.3-
2165-17). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Riksdagsförvaltningen. 

8.  Konsortieavtal, tecknat av prefekt vid 
Statsvetenskapliga institutionen, 
mellan Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (Mistra) och Stockholms 
universitet m. fl., gällande 
forskningsbidrag (dnr SU FV- 6.1.1-
2633-17). Föredragande: Nathaniel 
Morris, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna avtalet. 

 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1‐2676‐17). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Peter 
Lundberg som professor med omfattningen 
20 procent av heltid fr.o.m. 2017-09-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2017-12-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Yttrande över Utställningsförslag till 
ny översiktsplan för Ekerö kommun 
(dnr SU FV-1.1.3-2311-17). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till Ekerö 
kommun. 

11.  Anhållan om fortsatt uppdragstillägg 
för prefekt i 12 månader efter avslutat 
prefektuppdrag (dnr SU FV-2.3.8-
2780-17). Föredragande: Marie 
Högström, Personalavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att Anders Philipsons 
uppdragstillägg för prefekt fortsatt utgår 
under perioden 2017-08-01 – 2018-07-31. 
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Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, 
professor Clas Hättestrand, och tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin. 
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    
 
 
 

 
12.  Överenskommelser mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för de 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-6.1.2-2756-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelser. 
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