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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Fördelning av särskilda medel för 
valideringsverksamhet vid antagning 
till yrkeslärarutbildning (dnr SU FV-
2.1.1-3884-17). Föredragande: Åsa 
Borin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att fördela 5 557 502 kronor 
till Institutionen för pedagogik och didaktik. 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Institutet 
för social forskning (dnr SU FV-
2.3.1.1– 3788-17). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Eskil 
Wadensjö som professor med omfattningen 
36 procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Institutet 
för social forskning (dnr SU FV-
2.3.1.1–3835-17). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 
Sundström som professor med omfattningen 
25 procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Anhållan från verksamhetsstyrelsen i 
Stiftelsen Kungstenen om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen 
Kungstenen (dnr SU FV-2.1.8-3867-
17). Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 570 
kronor. 

 

5.  Utseende av rektorsråd för perioden 
2018-01-01 – 2019-12-31 (dnr SU FV-
1.2.2-3911-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

6.  Utseende av rektorsråd för perioden 
2018-01-01 – 2020-12-31 (dnr SU FV-
1.2.2-3910-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 



  2 (6) 

7.  Instruktion för rektorsrådet för 
samverkan och IT (dnr SU FV-1.1.2-
4173-16). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att fastställa instruktion. 

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svensk 
Kärnbränslehantering AB avseende 
samarbete med Fysikum (dnr SU FV-
6.1.2-3840-17). Föredragande: Rahwa 
Ghebresellase, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 

9.  Anhållan från Juridiska 
fakultetsnämnden om undantag från att 
tillämpa den sjugradiga betygsskalan 
för kurser inom ramen för 
Kompletteringsutbildning för utländska 
jurister, 120 högskolepoäng, som ges 
av Juridiska institutionen (dnr SU FV-
3.1.1-3331-17). Föredragande: Lovisa 
af Petersens, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar om undantag från den 
sjugradiga betygsskalan fr.o.m. 2017-11-30 
t.o.m. 2019-06-30. 

10.  Yttrande över förslag till nationell plan 
för transportsystemet 2018-2029 (dnr 
SU FV-1.1.3-2748-17). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

11.  Utseende av representanter till IT-
samordningsgrupp (ITS-gruppen) 
(dnr SU FV-1.2.2-3803-17). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

12.  Regler för centrumbildningar vid 
Stockholms universitet (dnr SU-FV-
1.1.2-3622-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa reglerna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för inrättande 
av institut och centrumbildningar vid 
Stockholms universitet fastställda av rektor 
2011-12-15. 

Vidare uppdras åt samtliga 
centrumbildningar att revidera sina 
nuvarande stadgar senast 2018-07-01 så att 
dessa överensstämmer med reglerna. 
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13.  Utseende av ordförande och vice 
ordförande i Områdesnämnden för 
humanvetenskap, tillika vicerektorer 
för det humanvetenskapliga området 
för mandatperioden 2018-01-01 – 
2020-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3388-
17). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 
valresultat) från det humanvetenskapliga 
området, att till ordförande i 
Områdesnämnden för humanvetenskap tillika 
vicerektor för det humanvetenskapliga 
området utse professor Astri Muren samt att 
till vice ordförande i Områdesnämnden för 
humanvetenskap tillika vicerektor för det 
humanvetenskapliga området utse professor 
Elisabeth Wåghäll Nivre. 

14.  Reviderat beslut om samordningsgrupp 
för samverkans- och innovationsfrågor 
vid Stockholms universitet (dnr SU 
FV-6.19-0755-13). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som gästprofessor, vid 
Specialpedagogiska institutionen  
(dnr SU FV-2.3.1.1–3951-17).  
Föredragande: Kristina Löfstedt, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Rune Sarromaa 
Hausstätters anställning som gästprofessor 
med omfattningen 20 procent fr.o.m. 2018-
01-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2019-
12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

16.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.1-3961-17). Föredragande: 
Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Afzal 
Siddiqui tjänstledighet med omfattningen 80 
procent under perioden 2018-01-01 – 2018-
06-30. 

 

17.  Anmälan av yttrande över 
promemorian Följdändringar till ny 
förvaltningslag (Ds 2017:42), avsänt 
till Regeringskansliet 
(Justitiedepartementet) 2017-11-28 
(dnr SU FV-1.1.3-3117-17). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

18.  Utseende av föreståndare för Nordita  
(dnr SU FV-1.2.2-3926-17) 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Thors 
Hans Hansson till föreståndare för 
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

19.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 
avseende uppdragsutbildning i Svenska 
som andraspråk med start hösten 2018 
(dnr SU FV-6.5-3598-17).  
Föredragande: Sandra Eriksson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar att inlämna offertförslag till 
Skolverket. 
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20.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2792-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

21.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
Asien- Mellanöstern- och 
Turkietstudier till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-2829-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

22.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Psykologiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-2576-17). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

23.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2481-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

24.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2886-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

25.  Anmälan av beslut att avvisa 
disciplinärende från Institutionen för 
miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 
SU FV-2.5.1-2155-17). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

26.  Anmälan av beslut att avvisa 
disciplinärende från Historiska 
institutionen (dnr SU FV-2.5.1-3693-
15). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 
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27.  Anmälan av beslut att tilldela en 
varning till en student, efter inkommen 
anmälan från Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-
2.5.1-3632-17). Föredragande: Anna 
Falk, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

28.  Tilläggsöverenskommelse mellan 
Stockholms universitet och 
Naturhistoriska riksmuseet avseende 
samarbete med Institutionen för 
miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 
SU FV‐6.1.2‐3787‐17). Föredragande: 
Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
tilläggsöverenskommelsen. 

29.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Matematiska institutionen (dnr SU FV-
1.2.2-3227-17). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Joanna 
Tyrcha till prefekt och universitetslektor 
Jonas Bergström till ställföreträdande prefekt 
för perioden 2018-01-01 – 2020-07-31. 

30.  Godkännande av projektbidrag från 
Formas samt BONUS (Baltic 
Organisations’ Network for Funding 
Science EEIG) till Stockholms 
universitet, Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.1-
3938-17). Föredragande: Rahwa 
Ghebresellase, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

31.  Anhållan från Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur om 
disponering av avkastningen ur Greta 
Arwidssons stiftelse (dnr SU FV-
2.1.8-3952-17). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 78 000 
kronor att disponera t.o.m. 2018-11-29. 

32.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Hans W:son 
Ahlmanns stiftelse och Stiftelsen Axel 
Lagrelius fond för geografisk forskning 
(dnr SU FV-2.1.8-3970-17). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 29 800 
kronor från Ahlmanns stiftelse och 20 100 
kronor från Lagrelius stiftelse att disponera 
t.o.m. 2018-11-29. 
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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 Agneta Stenborg, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Agneta Stenborg 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    
 

 
 

33.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 
avseende uppdragsutbildning för lärare 
och fritidspedagoger med start 
höstterminen 2018 inom ramen för 
Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-3597-
17). Föredragande: Rebecca 
Röhlander, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att inlämna offertförslag till 
Skolverket. 

34.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 
avseende uppdragsutbildning, 
speciallärarutbildning med start 
höstterminen 2018 inom ramen för 
Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5-3599-
17). Föredragande: Rebecca 
Röhlander, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att inlämna offertförslag till 
Skolverket. 

35.  Ansökan om höjning av 
områdesbehörighetskrav (dnr SU FV 
3.2.1-3889-17). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att hos Universitets- och 
högskolerådet ansöka om tillstånd att höja 
behörighetskravet. 

36.  Överlämning av anbud till Stockholms 
stad avseende upphandling av 
poänggivande kurser i 
programmeringsdidaktik på avancerad 
nivå: magisterprogram 60 hp, samt 
introduktionskurs 7,5 hp. 
Föredragande: Sandra Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att inlämna anbud till 
Stockholms stad.  


