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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Delegation till vicerektor för det 

naturvetenskapliga området. 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till vicerektor, professor 

Anders Karlhede, under perioden  

2017-12-27 – 2017-12-29. 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning av professor efter 

pension vid Kriminologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3629-

17). Föredragande: Eva Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställning 

av Jerzy Sarnecki som professor med 

omfattningen 10 procent fr.o.m. 2018-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för pedagogik 

och didaktik (SU FV 5.1.2-3670-17).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om justering av lön 

för professor vid Institutionen för de 

humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-2.3.2-0931-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att justera professor Maria 

Olsons lön i enlighet med särskilt 

anställningsbeslut. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1768-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2246-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2247-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2252-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Ekonomisk-

historiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2272-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-2394-17). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

socialt arbete till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-2396-17). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

12.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för geologiska 

vetenskaper (SU FV-5.1.2-3656-17). 

Föredragande: Rahwa Ghebresellase, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

13.  Ansökan om tillstånd att använda en 

alternativ platsfördelning vid antagning 

till kandidatprogram i internationell 

företagsekonomi och statsvetenskap 

(dnr SU FV-3.2.1-3413-17). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att ansöka om tillstånd att 

använda en alternativ platsfördelning hos 

Universitets- och högskolerådet. 
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14.  Förlängning av avtal, A Short-term 

Student Exchange Agreement, mellan 

Stockholms universitet och University 

of Illinois at Urbana-Champaign (dnr 

SU FV-6.1.1-3750-17). Föredragande: 

Karin Granevi, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15.  Anhållan från Institutionen för data- 

och systemvetenskap om disponering 

av avkastningen ur Bengt G Lundbergs 

stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-3696-17). 
Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen.  

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

78 500 kronor att disponera t.o.m.  

2018-11-15.  

 

16.  Anhållan från Institutionen för 

astronomi om disponering av 

avkastningen ur Alva och Lennart 

Dahlmarks stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

3753-17). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

69 900 kronor att disponera t.o.m.  

2018-11-15.  

 

17.  Anhållan från Zoologiska institutionen 

om disponering av avkastningen ur 

Alice och Lars Siléns fond för yngre 

forskare i zoologi (dnr SU FV-2.1.8-

3751-17). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

10 000 kronor att disponera t.o.m.  

2018-11-15.  

 

18.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Polismyndigheten 

avseende samarbete med Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-3326-17). 

Föredragande Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

19.  Förslag till förlängning av 

mandatperioden för styrelsen för 

Centrum för universitetslärarutbildning 

(CeUL) (dnr SU FV-1.2.2-3742-17). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att förlänga mandatperioden 

för styrelsen för Centrum för 

universitetslärarutbildning t.o.m. 2018-01-31. 

20.  Yttrande över promemorian 

Författningsändringar på 

finansmarknadsområdet med anledning 

av EU:s dataskyddsförordning 

(Fi2017/03612/FPM) (dnr SU FV-

1.1.3-3118-17). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

 

 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet (Finansdepartementet). 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino 

Örnfeldt. 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    

 

 

 

21.  Central finansiering vid beordrad flytt 

för SCORE (dnr SU FV-2.1.1-3767-

17). Föredragande: Helena Linnell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att fördela totalt 1 240 270 

kronor till SCORE och 4 223 542 kronor till 

Fastighetsavdelningen för omkostnader med 

anledning av beordrad flytt. 

22.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (SU FV-2.3.1.1-3739-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Robert Jacksons 

anställning som gästprofessor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2018-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

23.  Anmälan av yttrande över förslag till 

ändring av Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd om 

försöksdjur (dnr SU FV-1.1.3-3121-

17). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

24.  Fördelning av medel till Institutionen 

för språkdidaktik och Institutionen för 

svenska och flerspråkighet för 

uppdragsutbildning beställd av 

Skolverket under höstterminen 2017. 

(dnr SU FV-6.5-3598-17). 

Föredragande: Sandra Eriksson, 

Sektionen för uppdragsamordning 

Rektor beslutar att fördela 249 750 kronor till 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

och 24 975 kr till Institutionen för 

språkdidaktik för uppdragsutbildning i 

Svenska som andraspråk HT17 inom 

inriktning Det globala klassrummet – 

introduktionskurs i svenska som andraspråk, 

för undervisning i gymnasieskolan. 

25.  Förändrad delegation av beslut om 

examen på forskarnivå (dnr SU FV-

4.2.10-17). Föredragande: Anna 

Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att delegera beslut om 

examen på forskarnivå till förvaltningschefen 

enligt förslag. 


