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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV 5.1.2-4151-
17). Föredragande: Gun-Britt 
Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

2.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Engelska 
institutionen (dnr SU FV-1.2.2-3396-
17). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse fil dr Ingrid Almqvist 
till prefekt och professor Gunnar Svensson 
till ställföreträdande prefekt för perioden 
2018-01-01 – 2018-04-04. 

 

3.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4119-17). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Monica 
Axelsson 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. 

 

4.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.1-3591-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunnel 
Engwall som professor med omfattningen 50 
procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2018-12-31 med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket, avseende 
samarbete med Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-4140-
17). Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

6.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
(dnr SU FV-6.5-3188-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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7.  Utseende av ersättare för ledamot i den 
rådgivande nämnden för 
forskningsprogrammet ”Syfte, styrning 
och reglering för olika 
organisationsformer” (dnr SU FV-
1.2.2-4152-17). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Jan 
Löwstedt, Företagsekonomiska institutionen, 
att ersätta professor Mikael Holmqvist till 
den rådgivande nämnden för 
forskningsprogrammet under perioden 2018-
01-01 - 2020-12-31.       

 

8.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Expertgruppen för biståndsanalys, 
avseende samarbete med Institutionen 
för Asien-, Mellanöstern- och 
Turkietstudier (dnr SU FV-6.1.2-4142-
17). Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för pedagogik och 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-4173-17). 
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 
Döös 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. 

10.  Utseende av arbetsgivarrepresentant i 
samrådsforumet mellan Karolinska 
Institutet (KI), Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och Stockholms 
universitet (SU) om samordning och 
samarbete när det gäller arbetsmiljö i 
gemensamma lokaler vid Science for 
Life Laboratory i Stockholm 
(SciLifeLab) (dnr SU FV-1.2.2-4179-
17). Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd.  
 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Områdesnämnden för naturvetenskap, att till 
arbetsgivarrepresentant utse Mats Hansson, 
Fastighetsavdelningen, att ersätta professor 
Lena Mäler.  

11.  Utseende av revisor för Justitierådet 
Edvard Cassels stiftelse samt för 
Trettondagsfonden (dnr SU FV-1.2.2-
2917-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utse professor emeritus  
Claes Sandgren att ersätta Sven-Olof Lodin 
för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30.  

Det antecknas att i uppdraget ingår att 
avsluta revisionen för stiftelsernas 
verksamhetsår som slutar 2018-06-30. 
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12.  Utseende av ledamöter och suppleanter 
i styrelsen för Kemilärarnas 
resurscentrum (KRC) (dnr SU FV-
1.2.2-4113-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse ledamöter för 
mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31 
enligt följande:  
 
enligt förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden universitetslektor Lars 
Eriksson till ledamot, och 
utbildningskoordinator Carl-Johan Högberg 
till suppleant, båda Institutionen för material- 
och miljökemi, samt docent Carl-Johan 
Rundgren till ledamot och docent Maria 
Andrée till suppleant, båda Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik. 

enligt förslag från Svenska Kemisamfundet 
utses Agneta Sjögren, Svenska 
kemisamfundet till ledamot, samt till 
suppleant Karolina Broman, Umeå 
universitet till suppleant, 

enligt förslag från Innovations- och 
kemiindustrierna Louise Fornander till 
ledamot, samt Ulla Nyman till suppleant, 
båda Innovations- och kemiindustrierna, 

enligt förslag från Lärare i matematik, 
naturvetenskap och teknik Kjell Lundgren, 
Minervagymnasiet till ledamot, samt Bodil 
Nilsson, ordförande Lärare i matematik, 
naturvetenskap och teknik till suppleant. 

13.  Utseende av ledamot och suppleant i 
styrelsen för Stiftelsen Siamon (dnr SU 
FV-1.2.2-4147-16). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Områdesnämnden för humanvetenskap, att 
utse professor Andreas Duit till ordinarie 
ledamot och professor Tommy Möller till 
suppleant, båda Statsvetenskapliga 
institutionen, för perioden 2018-01-01 – 
2020-12-31. 

14.  Utseende av föreståndare för 
Accelerator (dnr SU FV-1.2.2-4115-
17). Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från vicerektor 
för det humanvetenskapliga området, att utse 
professor Bengt Novén till föreståndare för 
perioden 2018-01-01 – 2020-12-31. 

15.  Revidering av stadgar för Centrum för 
universitetslärarutbildning (dnr SU-
FV-1.2.1-4040-17). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd.  
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag.   
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16.  Utseende av ny föreståndare samt 
ledamöter i styrelsen för Stockholms 
universitets astrobiologicentrum (dnr 
SU FV-1.2.2-4114-17). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från prefekten 
vid Institutionen för geologiska vetenskaper 
att för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 
utse  
 
professor Wolf Geppert, Fysikum, till 
föreståndare  
 
samt att docent Alexis Brandeker, 
Institutionen för astronomi (vetenskaplig 
koordinator), professor Wolff Geppert, 
Fysikum, forskare Anna Neubeck, 
Institutionen för geologiska vetenskaper, 
professor Ulrich Theopold, Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 
institut, professor Axel Brandenburg, Nordita 
och dr Magnus Ivarsson, Naturhistoriska 
riksmuseet, utses till ledamöter av styrelsen 
och att professor Hans Olofsson, Chalmers 
tekniska högskola, tillika utses till ordförande 
av styrelsen.  
 

17.  Utseende av ny föreståndare samt 
ledamöter i styrelsen för Stockholms 
universitets centrum för 
strålskyddsforskning (CRPR) (dnr SU 
FV-1.2.2-4031-17). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från 
Områdesnämnden för naturvetenskap att  
för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 utse  
 
professor Andrzej Wojcik, Wenner-Grens 
institut, till föreståndare  
 
samt att professor Eva Forsell-Aronsson, 
Göteborgs universitet/Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, professor Clare 
Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö 
och botanik, professor Mats Harms-
Ringdahl, Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut, 
universitetslektor Iuliana Toma-Dasu, 
Fysikum och forskningssekreterare dr Kåre 
Axell, Strålsäkerhetsmyndigheten, utses till 
ledamöter av styrelsen och att professor Eva 
Forsell-Aronsson tillika utses till ordförande 
av styrelsen.  
 

18.  Uppdragstillägg till Elisabeth Wåghäll 
Nivre för uppdrag som vicerektor för 
det Humanvetenskapliga området (dnr 
SU FV-2.3.7-4170-17). Föredragande: 
Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att till Elisabeth Wåghäll 
Nivre utbetala ett uppdragstillägg för 
uppdrag som vicerektor. Tillägget uppgår till 
24 000 kr per månad och utbetalas fr.o.m. 
2018-01-01 och så länge hon innehar 
uppdraget.  

19.  Uppdragstillägg för Astri Muren för 
uppdrag som vicerektor för det 
Humanvetenskaplig området (dnr SU 
FV-2.3.7-4169-17). Föredragande: 
Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att till Astri Muren utbetala 
ett uppdragstillägg för uppdrag som 
vicerektor. Tillägget uppgår till 24 000 kr per 
månad och utbetalas fr.o.m. 2018-01-01 och 
så länge hon innehar uppdraget. 
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20.  Uppdragstillägg till Henrik Cederquist 
för uppdrag som vicerektor för det 
Naturvetenskapliga området (dnr SU 
FV-2.3.7-4168-17). Föredragande: 
Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att till Henrik Cederquist 
utbetala ett uppdragstillägg för uppdrag som 
vicerektor. Tillägget uppgår till 24 000 kr per 
månad och utbetalas fr.o.m. 2018-01-01 och 
så länge han innehar uppdraget.  

21.  Uppdragstillägg för Jessika van der 
Sluijs för uppdrag som dekan för 
Juridiska fakulteten (dnr SU FV-2.3.7-
4167-17) Föredragande: Marie 
Högström, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att till Jessika van der Sluijs 
utbetala ett uppdragstillägg för uppdrag som 
dekan. Tillägget uppgår till 20 000 kr per 
månad och utbetalas fr.o.m. 2018-01-01 och 
så länge hon innehar uppdraget. 

22.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-
4194-17). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Marja 
Kaikkonen som professor 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.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
till Stockholms universitet, 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-5.1.2-4159-17). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

24.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Fysikum (dnr SU FV-
2.3.10 – 4120- 17). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor John 
Wettlaufer tjänstledighet med omfattningen 
100 procent under perioden 2017-11-01 – 
2020-10-31. 

25.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för molekylär 
biovetenskap Wenner-Grens institut 
(dnr SU FV-5.1.2-4149-17). 
Föredragande: Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

26.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-5.1.2-4148-17). Föredragande: 
Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 
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27.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Centre Européen des Silicones 
(CES) avseende samarbete med 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-6.1.1-4050-
17). Föredragande: Rahwa 
Ghebresellase, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

28.  Tilläggsavtal mellan Stockholms 
universitet och ICLEI Africa avseende 
samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.1-
3873-17). Föredragande: Rahwa 
Ghebresellase, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

29.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
till Stockholms universitet, Fysikum 
(dnr SU FV-5.1.2-4160-17). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

30.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
till Stockholms universitet, 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-5.1.2-4163-17). Föredragande: 
Anders Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

31.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
till Stockholms universitet, 
Institutionen för biokemi och biofysik  
(dnr SU FV-5.1.2-4161-17). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

32.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.3.1.1‐4196‐17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Nils Kautsky 
som professor med omfattningen 5 procent 
av heltid fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 
längst till och med 2018-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

33.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4197-17). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Göran 
Olofsson som professor med omfattningen 5 
procent av heltid fr.o.m. 2018-01-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2018-12-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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34.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för organisk kemi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4198-17). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Margareta 
Blomberg som professor med omfattningen 
50 procent av heltid fr.o.m. 2018-02-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2019-01-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

35.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.2-3614-17). Föredragande: 
Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

36.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Högskolan i Halmstad 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-3505-17). Föredragande: 
Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommselsen. 

37.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som gästprofessor vid 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4203-
17). Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga anställningen av 
Mats Trondman som gästprofessor i barn- 
och ungdomsvetenskap med omfattningen 20 
procent perioden 2018-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2018-08-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  

38.  Anmälan av Överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och 
Naturhistoriska riksmuseet avseende 
samarbete inom forskning och 
utbildning (dnr SU FV-6.1.3-4200-17). 
Föredragande: David Palmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

39.  Internremiss till områdesnämnderna, 
Samverkansavdelningen samt till IT-
avdelningen av promemorian 
Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 
2017:60) (dnr SU FV-1.1.3-3983-17). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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40.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Juridiska institutionen (dnr 
SU FV-5.1.2-4199-17). Föredragande: 
Catharina Sitte Durling, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

41.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för kultur och estetik (dnr 
SU FV-2.3.1.1-4218-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  
 

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

42.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och By- og regionforskningsinstitutet 
NIBR avseende samarbete med 
Institutet för social forskning (dnr SU 
FV-6.1.1-4214-17). Föredragande: 
Sandra Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

43.  Reviderad Arbetsordning för Etiska 
rådet vid Stockholms universitet (dnr 
SU FV-1.2.1-4000-17). Föredragande: 
Jonas Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

44.  Utseende av styrgrupp och 
föreståndare för Institutet för solfysik 
(dnr SU FV-5.1.2-4089-17).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att utse styrgrupp och 
föreståndare för Institutet för solfysik enligt 
förslag 

45.  Utseende av styrgrupp, föreståndare 
och biträdande föreståndare för 
Forskningsinfrastrukturen DESIREE 
(dnr SU FV-5.1.2-4088-17).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utse styrgrupp, 
föreståndare och biträdande föreståndare för 
Forskningsinfrastrukturen DESIREE enligt 
förslag. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Clas Hättestrand    

46.  Beviljande av Horizon 2020-projektet 
”Revealing Sources of Gendered 
Parenthood: A multi-method 
comparative study of the transition to 
parenthood in same-sex and different-
sex couples (GENPARENT)”, 
avseende samarbete med Institutet för 
social forskning (dnr SU FV-6.1.1-
4021-17). Föredragande: Ulla 
Jungmarker, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidragsvillkor i 
Participant Portal för projektet. 

 

 


