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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Stockholms läns landsting 
avseende samarbete med Psykologiska 
institutionen (dnr SU FV 6.1.2-2948-
16). Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

2.  Utseende av föreståndare och 
projektledare för Stockholm Stress 
Center (dnr SU FV-1.2.2-3249-16). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag från 
Stressforskningsinstitutets styrelse att till 
föreståndare och projektledare utse 
professor Mats Lekander, Stressforsknings-
institutet, för perioden 2017-01-01 – 2019-
12-31. 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung avseende 
samarbete med Institutet för solfysik, 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-6.1.1-3533-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4.  Utseende av föreståndare för Nordita 
(dnr SU FV-1.2.2-3535-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Thors 
Hans Hansson som föreståndare för 
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. 
 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Specialpedagogiska 
institutionen (dnr SU FV-6.5-3554-16). 
Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

6.  Inrättande av arbetsgrupp avseende 
jämställdhetsintegrering vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
1.2.2-3515-16). Föredragande: Lovisa 
af Petersens, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

Det antecknas till beslutet att prorektor, 
professor Clas Hättestrand, ej deltagit i 
beslutet. 
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7.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för pedagogik och 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–3522-16). 
Föredragande: Tina Sjöberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 
av Marianne Döös som professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-01-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 

8.  Anmälan av förlikningsavtal (dnr SU 
FV-2.5.3-2088-16). Föredragande: 
Emma Svennerstam, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 

9.  Fördelning av särskilda medel för 
bedömning av reell kompetens 
avseende anslag 2:64 ap.7 (dnr SU-
2.1.1-3577-17). Föredragande: 
Karolina Pihlblad, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela totalt 2 311 000 
kronor till Studentavdelningen. 

10.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.1-3529-16). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att förlänga återanställning 
av Gunnel Engwall som professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-01-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om avbrytande av 
tillsättning av anställning som 
professor vid Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-
3272-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att avbryta tillsättningen av 
anställningen som professor i språkdidaktik 
med inriktning mot svenska.  

Det antecknas till beslutet att beslut att 
avbryta ett tillsättningsärende inte kan 
överklagas enligt AF §21.  

12.  Fördelning av anslagsmedel för 
budgetåret 2017 (dnr SU FV-2.1.1-
3159-16). Föredragande: Susanne 
Thedéen, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 
 
 

 

13.  Återrapportering avseende anslag 2:64 
(ap.3) enligt regleringsbrev för 
budgetåret 2016 (dnr SU FV-1.1.1-
0603-16). Föredragande: Peter 
Bretschneider, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att avge återrapportering till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 
 
 
 

14.  Avtal mellan Stockholms universitet, 
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 
och Swedish Collegium for Advanced 
Study (dnr SU FV-5.1.2-3135-16). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalen. 
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15.  Förlängning av avtal mellan 
Stockholms universitet och La Trobe 
University (dnr SU FV-6.2.1-3199-16). 
Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 

16.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Havs- och 
vattenmyndigheten avseende 
samarbete med Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2-3441-
16). Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 

17.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Kriminologiska 
institutionen (dnr SU FV 5.1.2-3546-
16). Föredragande: Gun-Britt 
Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 

18.  Regler för lokalinnehav vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
2.9.2-3581-16). Föredragande: Svante 
Fjelkner, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa reglerna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut 2005-12-
08 (dnr SU 113-1269-05). 

19.  Fastställande av principer för nytt 
internhyressystem vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.9.2-3581-16). 
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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20.  Förslag till ledamöter i styrelsen för 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-
1.2.2-3571-16). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse ledamöter för 
perioden 2017-01-01 – 2019-12-31 enligt 
följande: 

Enligt förslag från 
Stressforskningsinstitutets styrelse professor 
Mats Ericsson, Skolan för teknik och hälsa, 
Kungliga tekniska högskolan och utredare 
Karin Karlström, SACO. 

Enligt förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden professor Mikaela Rostila, 
Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 
(CHESS), Stockholms universitet. 

Enligt förslag från Karolinska institutet 
professor Jan Hillert, Institutionen för 
klinisk neurovetenskap, Karolinska 
institutet. 

Enligt förslag från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) handläggare Ned Carter, 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL. 

Det antecknas att föreståndaren och 
ställföreträdande föreståndaren samt två 
representanter för institutets forskande 
personal, valda av densamma, ingår i 
styrelsen. Därutöver har TA-personalen 
rätt att utse en representant att med 
närvaro- och yttranderätt delta i styrelsens 
sammanträden. 

 
Dessa beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, 
professor Clas Hättestrand, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström, och 
biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    
 
 
 

 


