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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för geologiska 
vetenskaper (dnr SU FV-2.3.1.1-0089-
18). Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Svante Björck 
som professor med omfattningen 10 procent 
fr.o.m. 2018-04-01 tills vidare, dock längst 
till och med 2019-03-31 med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1‐0088-18). Föredragande: 
Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Peter 
Lundberg som professor med omfattningen 5 
procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 
längst till och med 2018-06-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Anhållan från Institutionen för kultur 
och estetik om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Ann-
Margret Liljequists fond (dnr SU FV-
2.1.8-0105-18). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 69 000 
kronor att disponera t.o.m. 2019-01-17. 

4.  Anhållan från Romanska och klassiska 
institutionen om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen för en 
docentur i spanska språket (dnr SU 
FV-2.1.8-0106-18). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 9 000 
kronor att disponera t.o.m. 2019-01-17. 

5.  Affärstransaktion mellan Stockholms 
universitet, Institutionen för biokemi 
och biofysik och CartaNA AB (dnr SU 
FV-6.1.3-0082-18). Föredragande: 
Agneta Stenborg, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att godkänna 
affärstransaktionen. 
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6.  Avsiktsförklaring mellan 
Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista 
i Stockholms stad, Stockholms 
universitet, och RATS Teater ideell 
förening (dnr SU FV-6.1.3-0156-18). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna 
avsiktsförklaringen. 

7.  Ansökan om fortsatt tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
lingvistik (dnr SU FV-2.3.10-0165-15). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Matti 
Miestamo tjänstledighet med omfattningen 
100 procent under perioden 2018-01-01 till 
och med 2018-12-31.    
 

8.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
(dnr SU FV-6.1.2-2417-18). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

9.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
(dnr SU FV-6.1.2-0141-18). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

10.  Regler för Stockholms universitets 
innehav av konst (dnr SU FV-4388-
17). Föredragande: Katarina Renman 
Claesson, Samverkansavdelningen. 
 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 
Stockholms universitets innehav av konst 
enligt förslag. 

11.  Fördelning av medel till 
övningsskoleverksamheten (dnr SU 
FV-2.1.1-0221-18). 
Föredragande: Helena Linnell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela medel avseende 
perioden 2018-01-01—2018-12-31 enligt 
nedan: 
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 
875 492 kronor, 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
416 000 kronor, 
Institutionen för språkdidaktik: 
416 000 kronor, 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 
416 000 kronor. 

12.  Slutlig fördelning av anslagsmedel för 
utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå budgetåret 2017 (dnr SU FV-
2.1.1-3159-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 

Rektor beslutar att dra in 28 396 000 kronor 
från Områdesnämnden för humanvetenskap 
och 11 100 000 kronor från Områdesnämn-
den för naturvetenskap med anledning av 
underprestation inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå. 
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13.  Fördelning av anslagsmedel till den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
Sveriges Nationella Datatjänst (SND) 
(dnr SU FV-2.1.1-3234-17). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att avsätta 950 000 kronor 
per år under perioden 2018 – 2022 till SND.  

14.  Fördelning av anslagsmedel till den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
Relations, Work and Health acrosse the 
life-course – A Research Data 
Infrastructure (REWHARD) (dnr SU 
FV-2.1.1-3234-17). Föredragande: 
Åsa Borin, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att avsätta 2 300 000 kronor 
per år under perioden 2018 – 2022 till 
REWHARD.  

15.  Ekonomiskt bidrag till Institutet för 
Turkietstudier (SUITS) (dnr SU FV-
2.1.1-0183-18). Föredragande: Åsa 
Borin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att ersätta SUITS med 
1 800 000 kronor för att kompensera för 
utebliven finansiering under perioden 2013 - 
2017.  

16.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-0019-
18). Föredragande: Agita Akule-
Larsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Said 
Mahmoudi 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. 

  

17.  Nya kvalitetssäkrande aktiviteter inom 
Stockholms universitets 
kvalitetssystem för utbildning (dnr SU 
FV-1.1.9-3020-17). Föredragande: 
Tove Holmqvist, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

18.  Internremiss till områdesnämnderna av 
betänkandet Nationella minoritetsspråk 
i skolan – förbättrade förutsättningar 
till undervisning och revitalisering 
(SOU 2017:91) (dnr SU FV-1.1.3-
0051-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

19.  Internremiss till områdesnämnderna av 
förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen (dnr SU FV-1.1.3-
0065-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 
 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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20.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
data- och systemvetenskap till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4065-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

21.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från 
Företagsekonomiska institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4182-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

22.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-4236-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

23.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-4293-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

24.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-4295-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

25.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-4309-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

26.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4331-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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27.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4332-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

28.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4399-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

29.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4415-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

30.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
4416-17). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

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

Rektor beslutar att godkänna 
samarbetsavtalet för Double Electrostatic Ion 
Ring Experiment (DESIREE). 

32.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Energimyndigheten 
avseende samarbete med Fysikum (dnr 
SU FV-6.1.2-0194-18). Föredragande: 
Anders Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

33.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Uppsala universitet 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-4.2.4-3913-17). Föredragande: 
Anders Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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34.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Rymdstyrelsen 
avseende samarbete med Fysikum (dnr 
SU FV-6.1.2-0208-18). Föredragande: 
Anders Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

35.  Ansökan om tillstånd för hantering av 
vissa hälsofarliga varor (SU FV-
2.10.2-3741-17). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beviljar ansökan om tillstånd.  

36.  Utseende av ledamot i Stads- och 
kommunhistoriska institutets nämnd 
(dnr SU FV-1.2.2-4289-17). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse vicedekanus, 
professor Barbro Blehr som ledamot för 
perioden t.o.m. 2019-12-31, att ersätta Bengt 
Novén. 

37.  Anhållan från Områdesnämnden för 
humanvetenskap om att prefekten vid 
Institutionen för folkhälsovetenskap 
kvarstår som föreståndare för Centrum 
för forskning om ojämlikhet i hälsa 
(CHESS) (dnr SU FV-1.2.2-4364-17). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att Mikael Rostila kvarstår 
som föreståndare för Centrum för forskning 
om ojämlikhet i hälsa (CHESS) för perioden 
2018-01-01 – 2018-12-31. 

 

 

38.  Anhållan från Områdesnämnden för 
humanvetenskap om att 
ställföreträdande prefekten vid 
Institutionen för folkhälsovetenskap 
kvarstår som föreståndare för Centrum 
för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV-
1.2.2-4365-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att Jenny Cisneros Örnberg 
kvarstår som föreståndare för Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) för perioden 2018-
01-01 – 2018-12-31. 
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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 Henrik Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

39.  Utseende av ställföreträdare för rektor i 
Stockholms universitets 
disciplinnämnd (dnr SU FV-1.1.2-
0216-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att rektorsråd, professor 
Anders Karlhede, inträder som ordförande i 
rektors ställe i Stockholms universitets 
disciplinnämnd 2018-01-18. 


