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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande över promemorian 
Investeringsstöd för anordnande av nya 
bostäder och bostäder för studerande (Ds 
2015:35) (dnr SU FV-1.1.3-2791-15). 
Föredragande: Karolina Pihlblad, 
Planeringsavdelningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen Fonden till 
befrämjande av fysisk forskning (dnr SU 
FV-2.1.8-3754-15). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
18 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-
12-09. 
 

3.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen Birger och 
Gurly Grundströms forskarstipendiefond 
i fysik företrädesvis experimentell fysik 
(dnr SU FV-2.1.8-3754-15). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
38 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-
12-09. 
 

4.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen för 
främjande av kylteknisk forskning (dnr 
SU FV-2.1.8-3754-15). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
2 400 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-
09. 
 

5.  Anhållan från Juridiska institutionen om 
disponering av avkastningen ur Stiftelsen 
Carolina Norstedts donationsfond till 
förmån för juridisk fakultet (dnr SU FV-
2.1.8-3763-15). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
3 500 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-
09. 
 

6.  Anhållan från Zoologiska institutionen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Alice och Lars Siléns fond för 
yngre forskare i zoologi vid Stockholms 
universitet och Naturhistoriska 
riksmuseet. (dnr SU FV-2.1.8-3762-15). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
9 000 kronor att disponera t.o.m. 2016-12-
09. 
 



  2 (8) 

7.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Fysikum (dnr SU FV-5.1.2-
3886-15). Föredragande: Malin Cederth 
Wahlström, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
 

8.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutet för social forskning 
(SOFI) (dnr SU FV-5.1.2-3898-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
 

9.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutet för social forskning 
(SOFI) (dnr SU FV-5.1.2-3897-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
 

10.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2-3896-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
 

11.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete 
(SIDA), avseende stöd till Swedish 
Program for ICT in Developing Regions 
(SPIDER) (dnr SU FV-6.1.1-3910-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna. 
 

12.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2-3895-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
 

13.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2-3894-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
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14.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-
3643-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Roland 
Lysell som professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-06-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut 

15.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-
3638-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Willmar 
Sauter som professor med omfattningen 
35 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut 

16.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-
3642-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Gunnar 
Ternhag som professor med omfattningen 
30 procent fr.o.m. 2016-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut 

17.  Ansökan om tjänstledighet från professor 
vid Fysikum (dnr SU FV-2.3.1.1-3912-
15). Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor 
Stefan Csillag tjänstledighet med 
omfattningen 50 procent under perioden 
2015-11-01 – 2017-11-30. 

18.  Anmälan av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
angående samarbete med Institutionen 
för språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-
3907-15).  Föredragande: Agneta 
Sundman Claesson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna. 

19.  Beslut om återkallande av 
antagningsbeslut (dnr SU FV-3.2.1-3430-
15). Föredragande: Kajsa Ljung, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

20.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Forskningsrådet för 
Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (FORTE), 
om beviljat fortsättningsbidrag till 
forskningsprojekt vid Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-6.1.2-
3927-15). Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelse. 
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21.  Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse till Stockholms universitet, 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-5.1.2-3201-
14). Föredragande: Malin Cederth 
Wahlström, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

22.  Fördelning av medel till Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen och 
till Områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap för 
verksamhet inom Förskolelyftet II under 
höstterminen 2015. Föredragande: 
Svante Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
376 825 kronor  
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap:  
60 000 kronor. 
 

23.  Fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap för verksamhet 
inom Lärarlyftet II: 
Speciallärarutbildning under 
höstterminen 2015. Föredragande: 
Svante Fjelkner, Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Specialpedagogiska institutionen: 
3 167 625 kronor 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap: 
42 600 kronor. 
 

24.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap för 
verksamhet inom Lärarlyftet under 
höstterminen 2015. Föredragande: 
Svante Fjelkner, Planeringsavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
2 270 100 kronor 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
339 480 kronor 
Institutionen för språkdidaktik:  
3 312 230 kronor 
Romanska och klassiska institutionen: 
103 270 kronor 
Fysikum: 
1 306 975 kronor 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik:  
3 508 880 kronor 
Institutionen för material- och miljökemi: 
84 850 kronor 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap:  
995 890 kronor. 
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25.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap för 
verksamhet inom projektet 
”kompletterande utbildning för personer 
med utländsk lärarutbildning” (ULV-
projektet) under höstterminen 2015.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
111 395 kronor 
Engelska institutionen: 
148 382 kronor 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
163 464 kronor 
Institutionen för slaviska och baltiska 
språk, finska, nederländska och tyska 
76 191 kronor 
Institutionen för språkdidaktik: 
1 303 484 kronor 
Romanska och klassiska institutionen: 
35 465 kronor 
Historiska institutionen: 
17 878 kronor 
Institutionen för pedagogik och didaktik: 
1 189 184 kronor 
Specialpedagogiska institutionen: 
277 101 kronor  
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
1 278 002 kronor 
Fysikum: 
95 397 kronor 
Matematiska institutionen: 
286 191 kronor 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
1 545 084 kronor 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap: 
23 849 kronor 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap: 
2 826 000 kronor. 
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26.  Fördelning av medel till institutioner och 
till Områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap för 
verksamhet inom projektet 
”vidareutbildning av lärare” (VAL-
projektet) under höstterminen 2015.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 
113 380 kronor  
Historiska institutionen: 
18 344 kronor 
Institutionen för kultur och estetik: 
158 980 kronor 
Engelska institutionen: 
22 013 kronor 
Institutionen för lingvistik: 
24 459 kronor 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet: 
81 121 kronor 
Institutionen för slaviska och baltiska 
språk, finska, nederländska och tyska: 
12 229 kronor  
Institutionen för språkdidaktik: 
931 418 kronor 
Romanska och klassiska institutionen: 
67 261 kronor 
Juridiska institutionen: 
12 229 kronor 
Institutionen för pedagogik och didaktik: 
5 731 527 kronor 
Specialpedagogiska institutionen: 
1 342 004 kronor 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
2 456 965 kronor 
Statsvetenskapliga institutionen: 
6 115 kronor 
Fysikum: 
109 707 kronor 
Matematiska institutionen: 
286 191 kronor 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
1 027 956 kronor 
Institutionen för naturgeografi: 
28 619 kronor 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap: 
920 000 kronor. 
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27.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av ordförande och ledamot i 
styrelsen för Internationella 
Meteorologiska Institutet (IMI) (dnr SU 
FV-1.2.2-1893-15). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Anders 
Karlqvist till ordförande, och till ledamot 
professor Per Holmlund, Institutionen för 
naturgeografi. 
 
Det antecknas att Kungl. 
Vetenskapsakademien har utsett professor 
Anna Rutgersson, Uppsala universitet till 
ledamot av styrelsen. 
Det antecknas vidare att föreståndaren är 
självskriven ledamot i styrelsen. 
Samtliga utses för mandatperioden 2016-
01-01 – 2018-12-31. 
 

28.  Ansökan om höjning av behörighetskrav 
till kandidatprogrammet i Global 
management, inriktning kinesiska (dnr 
SU FV-3.1.2-3700-15). Föredragande: 
Peter Wretling, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att ansöka om undantag 
hos Universitets- och högskolerådet. 

29.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor i toxikologisk miljökemi vid 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-2874-
14). Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Jonathan 
Martin som professor i toxikologisk 
miljökemi fr.o.m. 2016-05-01 tills vidare, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

30.  Avbrytande av kallelseförfarande av 
professor i biogeokemi (dnr SU FV-
2.3.1.1-2633-15). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att avbryta 
kallelseförfarandet. 

31.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning som 
gästprofessor vid Institutionen för 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-
3875-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Robert 
Jackson som gästprofessor fr.o.m. 2016-
01-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-
12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

32.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.2-3934-15). Föredragande: 
Malin Cederth Wahlström, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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33.  Bilateralt utbytesavtal inom Erasmus+ 
utomeuropeisk mobilitet mellan 
Stockholms universitet och Lomonosov 
Moscow State University (dnr SU FV-
6.1.1-0643-15). Föredragande: Helena 
Björck, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

34.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap att kalla professor i 
teoretisk fysik (dnr SU FV-2.3.1.1-3869-
15). Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att inleda 
kallelseförfarandet. 

35.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor i teoretisk fysik vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-3869-15)  
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Frank Wilczek 
som professor i teoretisk fysik fr.o.m 
2016-05-01 tills vidare, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

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 Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare). 
 
 
Linus Richert 
 
Justeras     
 
 
Astrid Söderbergh Widding 


