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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av internremiss till 
områdesnämnderna och 
Samverkansavdelningen av 
betänkandet Entreprenörskap i det 
tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) 
(dnr SU FV-1.1.3-3384-16). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i sömnforskning, med 
inriktning mot psykobiologi, vid 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-
2.3.1.1-1555-15). Föredragande: Hans 
Rosenberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa John Axelsson 
som professor i sömnforskning, med 
inriktning mot psykobiologi, fr.o.m. 2017-
02-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  
 
 
 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i sömnforskning, med 
inriktning mot psykobiologi, vid 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-
2.3.1.1-1555-15).  Föredragande: 
Hans Rosenberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Göran Kecklund 
som professor i sömnforskning, med 
inriktning mot psykobiologi, fr.o.m. 2017-
01-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  
 
 
 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-3726-16). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Nils Kautsky 
som professor med omfattningen 5 procent 
fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-12-31 med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-3728-16). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ragnar 
Elmgren som professor med omfattningen 
25 procent fr.o.m. 2017-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2017-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
återanställning av professor efter 
pension vid Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3655-
16). Föredragande: Tina Sjöberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 
av Drude Dahlerup som professor med 
omfattningen 33 procent fr.o.m. 2017-01-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-02-28, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
 

7.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för 
naturgeografi (dnr SU FV-5.1.2-3754-
16). Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 
 
 
 
 

8.  Godkännande av projektbidrag från 
Formas till Stockholms universitet, 
Institutionen för naturgeografi (dnr SU 
FV-5.1.2-3753-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 
 
 
 
 

9.  Bidrag till hyreskostnader för 2016  
(dnr SU FV-2.1.1-3758-16). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att bidra till hyreskostnader 
för 2016 med 680 000 kronor till SCORE, 
med 710 000 kronor till Företagsekono-
miska institutionen, med 3 550 000 kronor 
till Psykologiska institutionen, med 170 000 
kronor till Specialpedagogiska institutionen, 
med 330 000 kronor till Barn- och ung-
domsvetenskapliga institutionen, med 
570 000 kronor till Stressforskningsinstitutet 
samt med 270 000 kronor till Stockholms 
Resilienscentrum. 

10.  Bidrag till flyttkostnader i samband 
med institutionssamgående för 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.1.1-3733-16). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att bidra med 2 080 000 
kronor till flyttkostnader i samband med 
institutionssamgående för Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik. 

11.  Bidrag till flyttkostnader i samband 
med institutionssamgående för 
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-1.1.4-3606-16). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att bidra med 1 985 000 
kronor till flyttkostnader i samband med 
institutionssamgående för Institutionen för 
de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik. 
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12.  Bidrag till flyttkostnader i samband 
med institutionssamgående för 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr SU FV-2.1.1-3832-15). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att bidra med 3 940 000 
kronor till flyttkostnader i samband med 
institutionssamgående för Romanska och 
klassiska institutionen. 

13.  Bidrag till flyttkostnader i samband 
med institutionssamgående för 
Institutionen för slaviska och baltiska 
språk, finska, nederländska och tyska 
(dnr SU FV-1.1.4-3605-16). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att bidra med 1 410 000 
kronor till flyttkostnader i samband med 
institutionssamgående för Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska. 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-6.5-
3656-16.) Föredragande: Anders 
Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

15.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för kultur 
och estetik (dnr SU FV-2.3.10-3765-
16). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Lena 
Hammergren tjänstledighet med 
omfattningen 40 procent under perioden 
2017-01-01—2018-12-31. 

16.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
lingvistik (dnr SU FV-2.3.10-3764-16). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Matti 
Miestamo tjänstledighet för perioden 2017-
01-01—2017-06-30. 

17.  Flytt av Undervisningsstöd från 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap till IT-avdelningen 
(dnr SU FV 1.1.2-1694-16). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
 
 
 
 
 
 

18.  Förslag till ny ledamot för Stockholms 
universitet i styrelsen för Stiftelsen 
Aktiverum (dnr SU FV-1.2.2-3781-
16). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse ekonomichef Pia 
Grankvist, Ekonomiavdelningen, till 
ledamot för perioden t.o.m. 2017-12-31, att 
ersätta Rose-Marie Kellqvist Sundström.   
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19.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Hans W:son 
Ahlmanns stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-
3735-16). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
35 150 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 
 
 

20.  Anhållan från KTH om disponering av 
avkastningen ur Fonetikstiftelsen (dnr 
SU FV-2.1.9-3676-16). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
50 000 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 

21.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Axel 
Lagrelius’ fond för geografisk 
forskning (dnr SU FV-2.1.8-3735-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
19 000 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 
 
 
 

22.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen Fonden 
till befrämjande av fysisk forskning 
(dnr SU FV-2.1.9-3675-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
19 500 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 
 
 

23.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen Birger 
och Gurly Grundströms 
forskarstipendiefond i fysik 
företrädesvis experimentell fysik (dnr 
SU FV-2.1.9-3675-16). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
48 200 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 
 
 
 
 

24.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen för 
främjande av kylteknisk forskning (dnr 
SU FV-2.1.9-3675-16). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             
39 600 kronor att disponera t.o.m.            
2017-11-30. 
 
 

25.  Offert till Skolverket angående 
uppdragsutbildning för lärare och 
fritidspedagoger med start 
höstterminen 2017 inom ramen för 
Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-3449-
16). Föredragande: Anna-Mia 
Bergkvist, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att inlämna offert till 
Skolverket. 

26.  Godkännande av projektbidrag från 
Forte till Stockholms universitet, 
Centre for Health Equity Studies, 
CHESS (dnr SU FV-5.1.2-3680-16). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 
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27.  Godkännande av projektbidrag från 
Forte till Stockholms universitet, 
Sociologiska institutionen (dnr SU FV 
5.1.2-3678-16). Föredragande: Gun-
Britt Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 

28.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
(dnr SU FV 5.1.2-3644-16). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 

29.  Godkännande av projektbidrag från 
Forte till Stockholms universitet, 
Centre for Health Equity Studies, 
CHESS (dnr SU FV 5.1.2-3681-16). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 

30.  Godkännande av projektbidrag från 
Forte till Stockholms universitet, 
Institutet för social forskning (SOFI) 
(dnr SU FV 5.1.2-3682-16).  
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 

31.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-5.1.2-
3590-16). Föredragande: Gun-Britt 
Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 
projektbidraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  6 (6) 

32.  Anmälan av godkännande av 
projektbidrag från Vetenskapsrådet till 
Stockholms universitet, Ekonomisk-
historiska institutionen (dnr SU FV-
5.1.2-3782-16). Föredragande: Gun-
Britt Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 
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    
 
 
 

 


