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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut från styrelsen för 

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 

för vetenskap, teknik och miljö 

angående innehavarare av Konung Carl 

XVI Gustafs professur i 

miljövetenskap för år 2018/19 (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0490-17). Föredragande: 

Anna Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

2.  Anmälan av beslut om ändrad 

sammansättning av 

institutionsstyrelsen vid Institutionen 

för biokemi och biofysik fr.o.m. 2018-

01-01 (dnr SU FV-1.2.2-3878-17). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Riktlinjer för forskningsinfrastruktur 

vid Stockholms universitet (dnr SU 

FV-1.1.2-4029-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna. 

4.  Riktlinjer för medfinansiering (dnr SU 

FV 1.1.2-3773-17). Föredragande: 

Maryam Hansson Edalat, Avdelningen 

för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna. 

5.  Strategiskt stöd till Aging Research 

Center (ARC) (dnr SU FV-2.1.1-4028-

17). Föredragande: Åsa Borin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar om strategiskt stöd till ARC 

om 1 000 000 kronor per år under perioden 

2018 - 2022. 

 

6.  Övergångsbestämmelser avseende 

tillämpning av högskoleförordningen 

vid rekrytering av biträdande lektor 

(dnr SU FV-2.3.6-4112-17).  

Föredragande: Marie Högström, 

Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar om tillämpning av 

övergångsregler i enlighet med förordning 

om ändring i högskoleförordningen (SFS 

2017:844). För anställningsförfaranden som 

påbörjas under perioden 2017-10-01 – 2018-

03-31 gäller att rekrytering kan göras utifrån 

äldre eller nya bestämmelser. 
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7.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om avveckling av 

Stockholms bioetiska centrum (dnr SU 

FV-1.2.1-3414-17). Föredragande: 

Henrik Lindell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avveckla Stockholms 

bioetiska centrum fr.o.m. 2017-12-31.  

8.  Utseende av ledamöter för Stockholms 

universitet i styrgruppen för Centrum 

för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) 

(dnr SU FV-1.2.2-4032-17). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att utse professorerna Greg 

Bonar och Krister Bykvist, Filosofiska 

institutionen till ledamöter för perioden 

2018-01-01 – 2020-12-31. 

9.  Fördelning av medel till institutioner  

och till Områdeskansliet för  

humanvetenskap för höstterminen 2017 

avseende Utländska lärares  

vidareutbildning (ULV)  

(dnr SU FV-2.1.1-3644-17).  

Föredragande: Ulla Lundström,  

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

10.  Fördelning av medel till institutioner 

och till Områdeskansliet för 

humanvetenskap  

för höstterminen 2017 avseende 

Vidareutbildning för lärare (VAL)  

(dnr SU FV-2.1.1-3801-17). 

Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

11.  Fördelning av extra medel till  

Sektionen för uppdragssamordning  

höstterminen 2017 avseende  

Vidareutbildning för lärare (VAL)  

(dnr SU FV-2.1.1-3802-17 ). 

Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att fördela extra medel till en 

totalsumma på 363 000 kr till Sektionen för 

uppdragsamordning för arbete med 

tillgodoräknande, studieplanering och 

samordning inom ramen för uppdraget att 

anordna högskoleutbildning för 

vidareutbildning av lärare som saknar 

lärarexamen (VAL). 

12.  Fördelning av medel till institutioner  

och Områdeskansliet för  

humanvetenskap för höstterminen 2017  

avseende uppdragsutbildning inom  

Lärarlyftet II (dnr SU FV-2.1.1-3800- 

17). Föredragande: Ulla Lundström,  

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 
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13.  Yttrande över remiss från 

Universitetskanslersämbetet avseende 

Anmälan mot Stockholms universitet  

(reg. nr. 31-00433-17) (dnr SU  

FV-1.1.7-3874-17). Föredragande:  

Lovisa af Petersens, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 
 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Universitetskanslersämbetet.  

 

 

14.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om att avbryta 

anställningen av professor i organisk 

analytisk kemi med miljövetenskapliga 

tillämpningar (dnr SU FV-2.3.1.1-

0915-17). Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar avbryta 

anställningsförfarandet, då ingen av 

kandidaterna uppfyller samtliga för 

anställningen uppställda krav. 

15.  Yttrande över Kompletterande 

promemoria till betänkandet 

Personuppgiftsbehandling för 

forskningsändamål (SOU 2017:50) 

(dnr SU FV-1.1.3-3769-17). 

Föredragande: Jonas Åkerman, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

16.  Anhållan från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Gerard de Geers 

stiftelse för kvartärgeologisk forskning 

(dnr SU FV-2.1.9-3895-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

114 000 kronor att disponera t.o.m.   

2018-12-06. 

17.  Anhållan från Fysikum om disponering 

av avkastningen ur Stiftelsen Birger 

och Gurli Grundströms 

forskarstipendiefond i fysik 

företrädesvis experimentell fysik (dnr 

SU FV-2.1.8-3971-17). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

35 600 kronor att disponera t.o.m.  

2018-12-06. 

18.  Anhållan från Fysikum om disponering 

av avkastningen ur Stiftelsen Fonden 

till befrämjande av fysisk forskning 

(dnr SU FV-2.1.8-3971-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

20 400 kronor att disponera t.o.m.  

2018-12-06. 

19.  Anhållan från Fysikum om disponering 

av avkastningen ur Stiftelsen för 

främjande av kylteknisk forskning (dnr 

SU FV-2.1.8-3971-17). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

41 000 kronor att disponera t.o.m.  

2018-12-06. 
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20.  Anhållan från Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Sven-Erik 

Daniels minne (dnr SU FV-2.1.8-3975-

17). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

20 900 kronor att disponera t.o.m.  

2018-12-06. 

21.  Delegation till förvaltningschefen (dnr 

SU FV-2.2.1-2141-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera till förvaltnings-

chefen att besluta om den vidare finansie-

ringen av tjänster för projektering, program-

ändringar och organisering av flytt m.m. 

rörande Albano hus 1, 2, 3 och 4 för perioden 

t.o.m. 2023 upp till en ram om 110 miljoner 

kronor. Kostnaderna ska belasta det centrala 

myndighetskapitalet. 

22.  Beviljande av medel för initiering och 

fortsättning av samarbeten med 

University of Illinois (dnr SU FV-

2.1.1-3061-17). Föredragande: 

Elisabet Idermark, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

Rektor beslutar att tilldela medel enligt 

följande: 

Einar Hallberg, Institutionen för neurokemi: 

150 000 kronor 

Göran Widmalm, Institutionen för organisk 

kemi: 150 000 kronor 

Nihad Bunar, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen:  

170 000 kronor 

Lars Kaijser, Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap:  

130 000 kronor 

Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för 

slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska: 70 000 kronor 

Rakel Österberg, Romanska och klassiska 

institutionen: 125 000 kronor 

Preben Hansen, Institutionen för data- och 

systemvetenskap: 75 000 kronor 

Kurt Villard Jensen, Historiska institutionen:  

130 000 kronor. 

 

Rektor beslutar att avslå ansökan från Zahra 

Kalantari, Institutionen för naturgeografi, på 

formella grunder. 

23.  Ändring av namnet på Ekonomisk-

historiska institutionen (dnr SU FV-

1.2.1-3409-17). Föredragande: Felicia 

Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra namnet på 

Ekonomisk-historiska institutionen till 

Institutionen för ekonomisk historia och 

internationella relationer (eng. övers. 

Department of Economic History and 

International Relations).        

24.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2887-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

http://www.su.se/slabafinety/
http://www.su.se/slabafinety/
http://www.su.se/romklass
http://www.su.se/romklass
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25.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

naturgeografi till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-2980-17). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

26.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2938-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

27.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3164-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

28.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3469-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

29.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3470-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

30.  Bidrag till flyttkostnader för 

Experimental Core Facility, 

Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(dnr SU FV-2.1.1-4073-17). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fördela totalt 1 461 000 

kronor till Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut för 

kostnader för projektledare under 2016 (100 

procent) och 2017 (75 procent). 
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31.  Ändring av engelskt institutionsnamn 

för Institutionen för folkhälsovetenskap 

(dnr SU FV-1.2.1-3406-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra det engelska namnet 

på institutionen från Department of Public 

Health Science till Department of Public 

Health Sciences.        

32.  Anhållan om prefektstyre vid 

Institutionen för folkhälsovetenskap 

(dnr SU FV-1.2.2-3770-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att Institutionen för 

folkhälsovetenskap ska ledas av enbart 

prefekt, s.k. prefektstyre, fr.o.m. 2018-01-01  

t.o.m. 2018-06-30.   

33.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.1.1‐4061‐17). 

Föredragande: Petra Nodler, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ragnar 

Elmgren som professor med omfattningen 

12,5 procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2018-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

34.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

(SU FV-6.1.2‐3905‐17). 

Föredragande: Rahwa Ghebresellase, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

35.  Ändring av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Sida 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (SU FV-6.1.1-4036-

17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

36.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Arkeologerna, Statens 

historiska museer avseende samarbete 

med Institutionen för naturgeografi 

(SU FV-6.1.3-4039-17). 

Föredragande: Rahwa Ghebresellase, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

 

37.  Förlängning av avtal Addendum to the 

Memorandum of Understanding 

between Waseda University and 

Stockholm University (dnr SU FV-

6.1.1-4072-17). Föredragande: Karin 

Granevi, Studentavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. 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    

 

 

 

38.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1-

4087-17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunilla 

Jansson som professor med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2018-12-31, samt med 

omfattningen 35 procent 2019-01-01 tills 

vidare, dock längst till och med 2019-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 


