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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande över 
Riksrevisionsrapporten ”Varför sparar 
lärosäten? – En granskning av 
myndighetskapital vid universitet och 
högskolor (RIR 2017:28)” (dnr SU FV-
1.1.1-4303-17). Föredragande: Anna-
Karin Orsmark Hermansson, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutionen för kultur 
och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-0050-
17). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Elina Druker som 
professor i litteraturvetenskap med inriktning 
på barn- och ungdomslitteratur, fr.o.m. 2018-
05-01 tills vidare med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Folkhälsomyndigheten 
avseende samarbete med Centre for 
Health Equity Studies (CHESS) (dnr 
SU FV-6.1.1-4368-17). Föredragande: 
Sandra Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut avseende samarbete 
med Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU FV-6.1.1-
4360-17). Föredragande: Sandra 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(SU FV-6.1.2-4396-17). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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6.  Beviljande av Horizon 2020-projektet 
”Nanoporous Asymmetric Poly (Ionic 
Liquid) Membrane” till Institutionen 
för material- och miljökemi (dnr SU 
FV- 6.1.1-4397-17). Föredragande: 
Lars Emrén, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

 

 

7.  Godkännande av samarbetsavtal för 
Svensk nationell datatjänst (SND)   
(dnr SU FV-5.1.2-0035-18).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor godkänner samarbetsavtalet för 
Svensk nationell datatjänst (SND). 

8.  Godkännande av särskilda 
bidragsvillkor för infrastrukturen 
Institutet för solfysik (dnr SU FV-
5.1.2-4089-17). Föredragande: Anna-
Karin Tidén, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor godkänner de särskilda 
bidragsvillkoren från Vetenskapsrådet för 
infrastrukturen Institutet för solfysik, 
Stockholms universitet, Institutionen för 
astronomi. 
 

9.  Godkännande av särskilda 
bidragsvillkor för infrastrukturen 
DESIREE (dnr SU FV-5.1.2-4088-17).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor godkänner de särskilda 
bidragsvillkoren från Vetenskapsrådet för 
infrastrukturen DESIREE, Stockholms 
universitet, Fysikum.  
 

10.  Beviljande av Horizon2020-projektet 
“Permafrost thaw and the changing 
Arctic coast, science for 
socioeconomic adaptation/Nunataryuk” 
till Institutionen för naturgeografi och 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-5.1.2-0036-
18). Föredragande: Anna-Karin Tidén, 
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor godkänner bidragsvillkoren från EU-
kommissionen i Participant Portal för 
Nunataryuk. 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för pedagogik och 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-0062-18). 
Föredragande: Kristina Löfstedt, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Agnieszka 
Bron som professor med omfattningen 30 
procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 
lägst t.o.m. 2018-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-4411-17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att återanställa Kerstin Jon-
And 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 (3) 

 

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 Henrik Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 
 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-4412-17). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

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


