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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anhållan från Institutionen för biokemi 

och biofysik om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Enzymfonden 

(dnr SU FV-2.1.8-2838-15). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

14 500 kronor att disponera t.o.m.  

2015-12-31. 

 

2.  Förlängning av mandatperiod för ledamot 

i styrelsen för Tolk- och 

översättarinstitutet (TÖI) (dnr SU FV-

1.2.2-3212-14). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse professor Hanne 

Skaaden, Høgskolen i Oslo og Akershus, 

som ledamot för perioden t.o.m. 2017-12-

31. 

3.  Anmälan av rektors beslut om utseende 

av företrädare för arbetsgivaren i Rådet 

för arbetsmiljö och lika villkor för 

perioden 2015-10-01 – 2017-12-31 (dnr 

SU FV-1.2.2-2814-15). Föredragande: 

Lina Bäckstrand, Personalavdelningen. 

 

Läggs till handlingarna. 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att kalla professor i 

biogeokemi (dnr SU FV-2.3.1.1-2633-

15). Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att kallelse av professor 

ska ske. 

5.  Anhållan från Institutionen för kultur och 

estetik vid Stockholms universitet och 

Konsthistoriska institutionen vid 

Helsingfors universitet om disponering 

av avkastningen ur Siréns stiftelse (dnr 

SU FV-2.1.9-3054-15). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

85 040 kronor till Helsingfors universitet 

och 21 260 kronor till Stockholms 

universitet att disponera t.o.m.  

2015-12-31. 

 

6.  Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Svante och 

Maria Arrhenius’ fond (dnr SU FV-2.1.9-

3052-15). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

132 000 kronor att disponera t.o.m.  

2015-12-31. 
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7.  Anhållan från Humanistiska föreningen 

om disponering av avkastningen ur Betty 

Warburgs stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

3029-15). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

2 250 kronor att disponera t.o.m.  

2015-12-31. 

 

 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

adjungerad professor i 

försäkringsmatematik vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-2602-

15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Andreas 

Lagerås som adjungerad professor i 

försäkringsmatematik med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2015-11-01 tillsvidare, 

dock längst t.o.m. 2018-10-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

adjungerad professor i molekylär genetik 

vid Institutionen för miljövetenskap och 

analytisk kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-2653-

15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Lilianne 

Abramsson Zetterberg som adjungerad 

professor i molekylär genetik med 

omfattningen 15 procent fr.o.m. 2015-11-

01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2018-10-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Meteorologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1225-15). 

Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Annica 

Ekman till professor i meteorologi fr.o.m. 

2015-11-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Fysikum (dnr SU FV-2.3.2-

1694-15). Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Edvard 

Mörtsell till professor i observationell 

kosmologi fr.o.m. 2015-11-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-2.3.2-1427-15). 

Föredragande: Malin Cederth 

Wahlström, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Martin Ott till 

professor i biokemi fr.o.m. 2015-11-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

13.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i kriminologi, vid 

Kriminologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.2-0590-15). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Tove 

Pettersson till professor i kriminologi, 

fr.o.m. 2015-10-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

. 
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14.  Förslag till nya ledamöter i styrelsen för 

Stockholms universitets 

astrobiologicentrum för perioden fr.o.m. 

2016-01-01 t.o.m. 2017-12-31 (dnr SU 

FV-1.2.2-3113-15). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse forskare Daniel 

Lundin, Institutionen för biokemi och 

biofysik, och professor Ulrich Theopold, 

Institutionen för molekylär biovetenskap 

Wenner-Grens institut, till ledamöter. 

Det noteras att beslutet även innebär att 

professor Britt-Marie Sjöberg, 

Institutionen för biokemi och biofysik, 

beviljas utträde ur styrelsen fr.o.m 2016-

01-01. 

 

15.  Inrättande av Accelerator vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-3133-15). 

Föredragande: Linus Richert, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att inrätta Accelerator vid 

Stockholms universitet fr.o.m. 2015-10-

08. 

16.  Utseende av tillförordnad föreståndare 

för Accelerator vid Stockholms 

universitet fr.o.m. 2015-10-08 till dess att 

ordinarie föreståndare utses (dnr SU FV-

1.2.2-3132-15). Föredragande: Linus 

Richert, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse professor Johan 

Kleman, Institutionen för naturgeografi, 

till tillförordnad föreståndare. 

17.  Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om befordran  till professor vid 

Filosofiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.2-3234-14). Föredragande: Magnus 

Liw Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra docent Jonas 

Olson till professor i praktisk filosofi 

fr.o.m. 2015-10-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

18.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Södertälje kommun avseende samarbete 

med Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-5.1.2-3131-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Arbetsförmedlingen 

avseende samarbete med 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-3129-15). Föredragande: 

Henrik Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen 

20.  Förslag från Naturvetenskapliga 

områdesnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för geologiska vetenskaper (dnr SU FV-

2.3.1.1-2816-15). Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Leonard 

Barrie som professor på heltid fr.o.m. 

2016-01-01 tills vidare, dock längst till 

och med 2016-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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21.  Utseende av ställföreträdande prefekt vid 

Specialpedagogiska institutionen (dnr SU 

FV-1.2.2-2441-15). Föredragande: 

Felicia Markus, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Diana Berthén till ställföreträdande 

prefekt för perioden t.o.m.  

2017-07-31. 

 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2015-09-29. 

 

22.  Yttrande över slutbetänkandet Vägar till 

ett effektivare miljöarbete (dnr SU FV-

1.1.3-2258-15). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Miljö- och energidepartementet 

(Regeringskansliet). 

23.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om fortsatt 

återanställning av professor i marin 

växtekologi vid Östersjöcentrum (dnr SU 

FV-2.3.1.1-3160-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lena Kautsky med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2015-10-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2016-09-30, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

24.  Anmälan av skrivelsen Uttalande i 

anslutning till Riksrevisionens revision 

av Stockholms universitets delårsrapport 

per 30 juni (dnr SU FV-1.1.8-2411-15). 

Föredragande: Madelene Norsell, 

Planeringsavdelningen. 

 

Läggs till handlingarna. 

25.  Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande fördelning av de nationella 

medlen för särskilt pedagogiskt stöd 2016 

(dnr SU FV-3.9-31-99-14). 

Föredragande Monica Svalfors, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor. 

26.  Yttrande över förslag till föreskrifter om 

statliga myndigheters 

informationssäkerhet från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (dnr SU 

FV-1.1.3-2189-15). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Planeringsavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 
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27.  Internremiss av slutbetänkandet En 

förvaltning som håller ihop (dnr SU FV-

1.1.3-2938-15). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att internremittera ärendet.  

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 


