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 Ärende Åtgärd 

1. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Socialnämnden i Stockholms stad 

avseende samarbete med Kriminologiska 

institutionen, angående tilldelning av 

forskningsmedel för utvärdering om 

sociala insatsgrupper (dnr SU FV-5.1.2-

3764-13). Föredragande: Camilla 

Mogemark, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

2. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

avseende samarbete med Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi, 

angående Stockholms universitets 

medverkan som modelleringsgrupp i 

Task 8 (dnr SU FV-5.1.2-3200-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

3. Bidrag från Familjen Erling-Perssons 

stiftelse till Institutionen för biokemi och 

biofysik, Stockholms universitet 

avseende stöd till etablering av 

laboratorium vid SciLifeLab (dnr SU FV- 

5.1.2-3195-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor godkänner bidraget. 

 

4. Regler om gallring av vissa handlingar 

som inkommit eller upprättats i EU-

samarbetet vid Stockholms universitet  

(dnr SU FV-2.6.2-3128-14). 

Föredragande: Agneta Witte Åström, 

Tekniska avdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

gallring av vissa handlingar som 

inkommit eller upprättats i EU-samarbetet 

vid Stockholms universitet. 
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5. Regler om gallring och återlämnande av 

handlingar inom 

upphandlingsverksamhet vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.6.2-3129-14). 

Föredragande: Agneta Witte Åström, 

Tekniska avdelningen. 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

gallring och återlämnande av handlingar 

inom upphandlingsverksamhet vid 

Stockholms universitet. 

6. Regler om gallring av handlingar 

tillkomna inom löne- och 

personaladministrativ verksamhet vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.6.2-3130-14). Föredragande: Agneta 

Witte Åström, Tekniska avdelningen. 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

gallring av handlingar tillkomna inom 

löne- och personaladministrativ 

verksamhet vid Stockholms universitet. 

7. Regler om bevarande och gallring av 

handlingar inom forskningsverksamhet 

vid Stockholms universitet (dnr SU FV-

2.6.2-3131-14). Föredragande: Agneta 

Witte Åström, Tekniska avdelningen. 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

bevarande och gallring av handlingar 

inom forsknings-verksamhet vid 

Stockholms universitet. 

8. Regler om gallring och återlämnande av 

handlingar vid antagning och utbildning 

av studenter vid Stockholms universitet 

(dnr SU FV-2.6.2-3132-14). 

Föredragande: Agneta Witte Åström, 

Tekniska avdelningen. 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

gallring och återlämnande av handlingar 

vid antagning och utbildning av studenter 

vid Stockholms universitet. 

9. Regler om gallring av allmänna 

handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse vid Stockholms universitet (dnr 

SU FV-2.6.2-3133-14). Föredragande: 

Agneta Witte Åström, Tekniska 

avdelningen. 

 

Rektor beslutar fastställa Regler om 

gallring av allmänna handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse vid 

Stockholms universitet. 

10. Anmälan av beslut från 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

angående granskning av universitetets 

målinriktade arbete i enlighet med 

bestämmelserna i 3 kap. 14-16 §§ 

diskrimineringslagen (dnr SU FV-2.5.3-

2593-14). Föredragande: Christian 

Edling, Studentavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 



  3 (4) 

11. Utseende av ny ställföreträdande prefekt 

vid Psykologiska institutionen under 

perioden 2015-01-01 – 2015-07-31 (dnr 

SU FV-1.2.2-2942-14). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Håkan 

Fischer som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2015-01-01 – 2015-07-31. 

 

12. Anmälan av beslut att lämna 

disciplinärende utan åtgärd (dnr SU FV-

2.5.1-1191-13). Föredragande: Olof 

Larsson, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

13. Anmälan av beslut att tilldela en student 

en varning (dnr SU FV-2.5.1-2714-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

14.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Romanska 

och klassiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-3207-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Gunnel Engwall med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-

12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

15. Förslag till ledamot i styrelsen för C.F 

Lundströms stiftelse (dnr SU FV-1.9-

3051-14). Föredragande: Emma 

Karmhed, Ledningskansliet.  

 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, att 

utse professor Lena Kautsky, Stockholms 

universitets Östersjöcentrum, till ledamot 

för perioden 2015-01-01 – 2018-12-31. 

16. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Riksbankens Jubileumsfond avseende 

beviljade medel till Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV 5.1.2-3206-14).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

17. Avtal för samarbetet SAGE inom 

Tempus (Erasmus) med Institutionen för 

data- och systemvetenskap, SU (dnr SU 

FV-6.1.1-3218-14). Föredragande: 

Helena Björck, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

18. Anmälan av beslut angående generell 

dispens vid intern representation i 

samband med julfirande 2014 (dnr SU 

FV-1.1.4-3082-14). Föredragande: 

Sanna Eklund, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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19. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om avslag på ansökan 

om befordran till anställning som 

professor (dnr SU FV-2316-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att avslå Andreas 

Nordbergs ansökan om befordran till 

anställning som professor.  

 

 

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

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

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


