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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Beslut om samordningsuppdrag kring 

forskningsdata (dnr SU FV-5.1.1-1780-

17). Föredragande: Sabina Anderberg, 

Universitetsbiblioteket. 

Rektor beslutar att uppdra åt Stockholms 

universitetsbibliotek att samordna 

arbetet med hantering av forskningsdata 

enligt särskild skrivelse. 

 

2.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2017-05-30 i målet 

Krzymowska./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-4188-

16). Föredragande: Emma Svennerstam, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

3.  Förslag om utdelning av Karin Kocks och 

Hugo Lindbergs resestipendier för läsåret 

2017/2018 (dnr SU FV-2.1.9-0859-17). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att stipendium ej delas ut 

eftersom ingen ansökan inkommit. 

4.  Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens 

beslut om utdelning ur Alfred Ossian 

Winroths stipendiestiftelse för läsåret 

2017/2018 (dnr SU FV-2.1.9-0859-17). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

5.  Förslag till utdelning av 

donationsstipendier inom 

Naturvetenskapliga fakulteten för läsåret 

2017/2018 (dnr SU FV-2.1.9-0859-17). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap. 

6.  Anhållan från fastighetsavdelningen om 

disponering av avkastningen ur Stiftelsen 

Aula Magna (dnr SU FV-2.1.8-1852-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

700 000 kronor att disponera t.o.m. 

2018-06-14.  
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7.  Anhållan från Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap om 

disponering av avkastningen ur Stiftelsen 

för etnologi vid Stockholms universitet 

(dnr SU FV-2.1.8-1877-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

6 000 kronor att disponera t.o.m. 2018-

06-14.  

8.  Anmälan av yttrande till Justitiekanslern 

(dnr SU FV-1.1.7-1343-17). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning samt ändring av 

anställningstiteln i samband med 

befordran till professor (dnr SU FV-2.3.2–

3877-16) Föredragande: Kristina 

Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Peter 

Wennberg till professor och i samband 

med befordran ändra nuvarande 

anställningstiteln universitetslektor i 

samhällsvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning med inriktning mot 

konsumtionsmönster till professor i 

samhällsvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

10.  Fördelning av extra ersättning för arbete 

med tillgodoräknande, studieplanering 

och samordning inom ramen för 

uppdraget att anordna högskoleutbildning 

för vidareutbildning av lärare som saknar 

lärarexamen (VAL-projektet) under 

vårterminen 2017 (dnr SU FV-2.1.1-1975-

17). Föredragande: Karin Edman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 

11.  Fördelning av medel till institutioner och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap 

för verksamhet inom projektet Lärarlyftet 

II under vårterminen 2017 (dnr SU FV-

2.1.1-1972-17). Föredragande: Karin 

Edman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 

12.  Fördelning av medel till institutioner och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap 

för verksamhet inom projektet 

vidareutbildning av lärare (VAL-

projektet) under vårterminen 2017 (dnr 

SU FV-2.1.1-1974-17). Föredragande: 

Karin Edman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 
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13.  Fördelning av medel till institutioner och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap 

för verksamhet inom projektet 

kompletterande utbildning för personer 

med utländsk lärarutbildning (ULV-

projektet) under vårterminen 2017 (dnr 

SU FV-2-1-1-1977-17). Föredragande: 

Karin Edman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 

14.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1941-

17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Rolf 

Sundberg som professor med 

omfattningen 15 procent fr.o.m. 2017-

07-01 tills vidare, dock längst till och 

med 2018-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

15.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Zoologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1927-

17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Nils 

Ryman som professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2017-09-01 tills 

vidare, dock längst till och med 2018-

08-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1289-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-0848-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

18.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1421-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

19.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1321-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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20.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1639-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

21.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1384-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

22.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1428-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

23.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1056-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

24.  Anmälan av rektors beslut 2017-04-28 

avseende Föreskrifter för val till 

fakultetsnämnd och områdesnämnd m.m. 

(dnr SU FV-1.2.2-1485-17, dnr SU FV-

1.2.2-1486-17 och dnr SU FV-1.2.2.-

1487-17). Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

25.  Anmälan av Justitieombudsmannens 

beslut 2017-05-22 angående anmälan mot 

psykologiska institutionen (dnr SU FV-

2.5.4-1764-17. Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

26.  Anmälan av tecknad överenskommelse 

om samverkan avseende 

Tillståndshavarråd (dnr SU FV-1.1.2-

1981-17). Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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27.  Anmälan av tecknad överenskommelse 

rörande inrättande av Universitetens 

referensgrupp för forskningsinfrastruktur, 

URFI (dnr SU FV-5.1.1-1704-17). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

28.  Stockholms universitets 

rekommendationer om EU:s kommande 

ramprogram för forskning och innovation, 

FP9 (dnr SU FV-6.1.1-2002-17). 

Föredragande: Thaïs Machado-Borges, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att godkänna 

rekommendationerna. 

29.  Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) 

avseende anmälan av Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.5.4-1509-17). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Riksdagens ombudsmän (JO). 

30.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa tre 

anställningar som adjunkt i svenska som 

andraspråk för internationella studenter 

(dnr SU FV-2.3.1.4-1263-17). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

31.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa tre 

anställningar som adjunkt i de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

(dnr SU FV-2.3.1.4-1524-17). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

32.  Utredning om anmälan rörande 

kränkning/diskriminering (dnr SU FV-

2.5.3-1954-17). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att besvara anmälan i 

enlighet med utredningen. 

33.  Bidragsvillkor gällande  Horizon 2020-

projektet Earth Resilience in the 

Anthropocene (ERA) – Integrating non-

linear biophysical and social determinants 

of Earth system stability for global 

sustainability through a novel community 

modelling platform (dnr SU FV-6.1.1-

1931-17). Föredragande: Lars Emrén, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar att godkänna 

bidragsvillkoren. 
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34.  Förslag till innehavare av stipendier ur  

Anna Ahlströms och Ellen Terserus 

Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 

och Samhällsvetenskapliga fakulteten  

2018-2019 (dnr SU FV-2.1.9-0861-17) 

Föredragande: Anna Malmborg Lewis, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå Stiftelsen att 

utdela stipendier enligt förslag. 

35.  Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom Humanistiska 

fakulteten för läsåret 2017/2018 (dnr SU 

FV-2.1.9-0859-17). Föredragande: Anna 

Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Humanistiska 

fakultetsnämndens förslag. 

36.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Filosofiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-1951-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Henrik 

Lagerlund till professor i teoretisk 

filosofi med inriktning på filosofins 

historia fr.o.m. 2017-07-01, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

37.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa en 

tillsvidareanställning som adjunkt i barn- 

och ungdomsvetenskap för arbete inom 

grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem, vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.4-1575-17). Föredragande: 

Josefin Fernstad, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

38.  Tillägg till beslut om biträdande 

föreståndare för Accelerator (dnr SU FV-

1.2.2-1685-17). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att arvodet för uppdraget 

som biträdande föreståndare ska vara 

9 000 kronor per månad fr.o.m. 2017-

05-16.  

39.  Yttrande över betänkandet Tillträde för 

nybörjare – ett öppnare och enklare 

system för tillträde till högskoleutbildning 

(SOU 2017:20) (dnr SU FV-1.1.3-0978-

17). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

40.  Förslag till utdelande av 

donationsstipendier inom 

Samhällsvetenskapliga fakulteten för 

läsåret 2017/2018 (dnr SU FV-2.1.9-

0859-17). Föredragande: Anna 

Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 

enlighet med Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämndens förslag. 
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41.  Förslag till ny ledamot för Stockholms 

universitet i styrelsen för Stiftelsen 

Aktiverum (dnr SU FV-1.2.2-1988-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

Rektor beslutar att utse Bertil George, 

Ekonomiavdelningen, till ledamot för 

perioden t.o.m. 2017-12-31, att ersätta 

ekonomichef Pia Grankvist.   

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

prorektor, professor Clas Hättestrand, och tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

 

Monireh Shirani 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


