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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1-3333-

16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Olle 

Josephson som professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2017-04-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2017-06-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

2.  Anmälan av beslut att upphäva tidigare 

fattat beslut om klimatkompensation 

(dnr SU FV-2.10.1-3105-14). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av beslut att upphäva tidigare 

fattat beslut om återkallande av 

delegation (dnr SU FV-1.1.2-0691-16). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anmälan av Stockholms universitets 

yttrande över departements-

promemorian Validering med 

mervärde (Ds 2016:24) (dnr SU FV-

1.1.3-2269-16). Föredragande: Anna-

Karin Orsmark Hermansson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Revidering av Regler för innehav av 

donationsstipendier vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV- 2.1.8-3338-16) 
Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar fastställa Regler för innehav 

av donationsstipendier vid Stockholms 

universitet enligt förslag. 

6.  Anmälan av avtal mellan Svenska 

Akademien och Stockholms universitet 

(dnr SU FV-5.1.2-3381-16). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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7.  Revidering av Riktlinjer för 

remisshantering vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-3345-16 

doknr 2). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar fastställa Riktlinjer för 

remisshantering vid Stockholms universitet 

enligt förslag. 

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-6.1.2-

3325-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet, 

Karolinska institutet, Uppsala 

universitet och AstraZeneca AB (dnr 

SU FV-6.1.2-3337-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

10.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-5.1.2-3446-

16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

11.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för kultur och estetik (dnr 

SU FV-SU FV-2.3.1.1-3332-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att återanställa Willmar 

Sauter som professor med omfattningen 22 

procent fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2017-12-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1848-

16). Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Juho Härkönen 

till professor i sociologi, fr.o.m. 2016-12-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

13.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3101-

16). Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Karin Berglund 

till professor i företagsekonomi med 

inriktning mot entreprenörskap, fr.o.m. 

2016-12-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Enskede-Årsta-Vantör 

stadsdelsförvaltning avseende 

samarbete med Kriminologiska 

institutionen (dnr SU FV 6.1.3-3439-

16). Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

15.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående 

förlängning av anställning som 

gästprofessor vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) 
(dnr SU FV-2.3.1.1–3456-16). 

Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att förlänga Ludwig Kraus 

anställning som gästprofessor med 

omfattningen 15 procent fr.o.m. 2017-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-09-30 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Data- och 

systemvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3213-16). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av yttrande till 

Universitetskanslerämbetet avseende 

anmälan av Stockholms universitet 

(dnr SU FV-1.1.3-3184-16). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

18.  Utveckling av processer och strukturer 

för bedömning av reell kompetens 

enligt regeringsuppdrag (dnr SU FV-

3.2.6-3422-16). Föredragande: Mia 

Svanqvist, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska 

ta fram ett förslag på hur Stockholms 

universitet ska utveckla processer och 

strukturer för bedömning av reell kompetens 

enligt regeringsuppdrag.   

 

19.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Juridiska 

institutionen, (dnr SU FV-2.3.1.1-

2979-16). Föredragande: Agita Akule 

Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Ronnie Eklund med omfattningen 20 

procent för perioden 2016-07-01 - 2017-06-

30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

20.  Revidering av stadgar för fond för 

Sigillhistorisk forskning vid 

Stockholms universitet (dnr SU-FV-

1.2.1-3331-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 
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21.  Utseende av ledamot i styrelsen för 

Bergianska botaniska trädgården 

(BBT) (dnr SU FV-1.2.2-3414-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik 

och efter hörande av Institutionen för 

biologisk grundutbildning (BIG) att utse 

universitetslektor Per Ola Karis, 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 

som ledamot för perioden 2017-01-01 – 

2019-12-31. 

 

Det antecknas att föreståndaren för BBT och 

dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten, 

är självskrivna ledamöter i styrelsen.  

22.  Utseende av ledamot i 

Centrumstyrelsen för Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-1.2.2-

3071-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse Peter Norman för 

perioden t.o.m. 2018-12-31.  

 

23.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Riksbankens 

Jubileumsfond beträffande beviljade 

medel till Institutet för internationell 

ekonomi (IIES) (dnr SU FV 5.1.2-

3429-16). Föredragande: Gun-Britt 

Norberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

24.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Riksbankens 

Jubileumsfond beträffande beviljade 

medel till Kulturgeografiska 

institutionen (FV 5.1.2-3430-16). 

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

25.  Förslag till ordförande och ledamöter i 

ledningsgruppen för 

Strindbergsutgivningen (dnr SU FV-

1.2.2-3391-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att till ordförande utse 

professor emeritus Gunnel Engwall, 

Romanska och klassiska institutionen samt 

att till ledamöter utse professor emeritus 

Magnus Röhl och professor Anders Cullhed, 

Institutionen för kultur och estetik, för 

perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. 

26.  Utseende av ledamot i Stads- och 

kommunhistoriska institutets nämnd 

(dnr SU FV-1.2.2-3390-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

Rektor beslutar att utse dekanus, professor 

Bengt Novén som ledamot för perioden 

2017-01-01 - 2019-12-31. 
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27.  Yttrande över betänkandet Vägen in till 

det svenska skolväsendet (dnr SU FV-

1.1.3-2273-16). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

 

28.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att låta en forskare vid 

Fysikum få ansöka om befordran till 

professor (dnr SU FV-2.3.2–3033-16). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att låta Stefano Bonetti få 

ansöka om befordran till professor då hans 

meriter kan jämställas med en Wallenberg 

Academy Fellow. 

 

 

 

29.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att låta en forskare vid 

Institutionen för organisk kemi få 

ansöka om befordran till professor (dnr 

SU FV-2.3.2-3086-16). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att låta Abraham Mendoza 

få ansöka om befordran till professor då 

hans meriter kan jämställas med en 

Wallenberg Academy Fellow. 

 

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

förvaltningschef Susanne Thedéen. 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    

 

 

 


