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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Tillägg till överenskommelsen mellan 

Stockholms universitet och Björn 

Carlsons Östersjöstiftelse avseende 

samarbete med Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-6.4-0283-

18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

2.  Förslag om fördelning av budget 2018 

– 2019 för Donationen från Torsten 

och Ragnar Söderbergs stiftelse (dnr 

SU FV-2.1.8-0338-18). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa föreslaget till 

budget för åren 2018 och 2019. 

 

3.  Anhållan från Institutionen för 

mediestudier om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen för Albert 

Bonnier Jr:s gästprofessur i journalistik 

och masskommunikationsforskning 

(A-fond) (dnr SU FV-2.1.8-0486-18). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

105 000 kronor att disponera t.o.m.  

2019-02-14. 

4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för kultur och estetik (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0358-18). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Willmar 

Sauter som professor med omfattningen  

5 procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2018-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

5.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för kultur 

och estetik (dnr SU FV-2.3.2-4154-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Catharina Nolin 

till professor i konstvetenskap fr.o.m. 2018-

03-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

6.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Historiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-2056-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Mats Hallenberg 

till professor i historia fr.o.m. 2018-03-01, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Polismyndigheten 

angående uppdragsutbildning med 

Juridiska institutionen (dnr SU FV-6.5-

4280-18). Föredragande: Agita Akule-

Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-4209-17). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

Institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-4233-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

4246-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

4304-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-4357-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

13.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Specialpedagogiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

4373-17). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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14.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0042-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0113-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0235-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (dnr SU FV-

2.3.1.1– 0523-18). Föredragande: Eva 

Persson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Anders 

Björklund som professor med omfattningen  

5 procent fr.o.m. 2018-03-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

18.  Anmälan av yttrande avseende remiss  

från Universitetskanslersämbetet – 

Anmälan mot Stockholms universitet  

(reg. nr. 31-00433-17), (dnr SU FV- 

1.1.7-3874-17). Föredragande: Lovisa  

af Petersens, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 
 

       

 

Läggs till handlingarna.  

 

 

19.  Delegation till Förvaltningschefen (dnr 

SU FV-1.3.2-0567-18). Föredragande: 

Åsa Borin, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera till 

förvaltningschefen att besluta om den vidare 

finansieringen för att fullfölja redan 

planerade och pågående lokalprojekt under 

2018 upp till en ram om 70 miljoner kronor. 

Kostnaderna ska belasta det centrala 

myndighetskapitalet. 

20.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1‐0561‐18). Föredragande: Petra 

Nodler, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Anders 

Lansner 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. 
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21.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om fortsatt 

återanställning av professor efter 

pension vid Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-2.3.1.1-0565-

18). Föredragande: Petra Nodler, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Bengt 

Mannervik som professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2018-04-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-03-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

22.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa en 

tillsvidareanställning som adjunkt i 

journalistik på 75 procent av heltid, vid 

Institutionen för mediestudier (dnr SU 

FV-2.3.1.4-3273-17). Föredragande: 

Rosita Cederqvist, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

23.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och General Bathymetric Chart of the 

Ocean (GEBCO) avseende samarbete 

med Institutionen för geologiska 

vetenskaper (dnr SU FV-6.1.1-0480-

18). Föredragande: Lars Emrén, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  

 

24.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i religionsdidaktik vid 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–0251-17).  

Föredragande: Charlotte Fowler, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Jenny Berglund 

som professor i religionsdidaktik, fr.o.m. 

2018-06-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

25.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk (dnr SU FV-

6.5-0417-18). Föredragande: Henric 

Hertzman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna överenskommelse. 

 

26.  Utseende av ledamot i styrelsen för 

Stockholms matematikcentrum (SMC) 

(dnr SU FV-1.2.2-0568-18). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

Rektor beslutar i samråd med rektor för 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) att utse 

professor Joanna Tyrcha, Matematiska 

institutionen, till ledamot, att ersätta 

professor Tom Britton, Matematiska 

institutionen, för perioden t.o.m. 2018-12-31. 
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27.  Samarbetsavtal mellan Stockholms 

universitet och Lunds universitet, 

avseende Forskarskola för 

gymnasielärare i naturvetenskap och 

geografi med inriktning klimat och 

miljö (dnr SU FV-5.1.2-0566-18). 

Föredragande: Gunilla Allstig, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

28.  Utseende av föreståndare vid Tarfala 

forskningsstation (dnr SU FV-1.2.2–

0437-18). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 

styrelsen för Tarfala forskningsstation, att för 

perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 utse 

professor Gunhild Rosqvist till föreståndare. 

29.  Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid 

Centrum för tvåspråkighetsforskning 

(dnr SU FV-1.2.2–0418-18). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 

vicerektor för det humanvetenskapliga 

området, efter hörande av dekanus vid 

Humanistiska fakulteten och prefekten vid 

Institutionen för svenska och flerspråkighet, 

att för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 

utse universitetslektor Caroline Kerfoot till 

föreståndare och professor Niclas 

Abrahamsson till ställföreträdande 

föreståndare. 

30.  Anmälan av yttrande över förslag till 

reviderad läroplan för förskolan (dnr 

SU FV-1.1.3-4381-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

31.  Anmälan av yttrande över förslag 

gällande stadieindelad timplan för 

grundsärskolan, specialskolan 

respektive sameskolan, föreskrifter om 

grundsärskolans kursplaner samt 

kunskapskrav i årskurs 3 i 

grundsärskolan (dnr SU FV-1.1.3-

0196-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

32.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om att få utlysa sex 

tillsvidareanställningar som adjunkt, 

vid Institutionen för matematikämnets 

och naturvetenskapsämnenas didaktik 

(dnr SU FV-2.3.1.4-3893-17). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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33.  Anmälan av beslut att bevilja dispens 

för utlysning av en 

tillsvidareanställning som adjunkt i 

teckenspråkstolkning vid Tolk- och 

översättarinstitutet, vid Institutionen 

för svenska och flerspråkighet (dnr SU 

FV-2.3.1.4-3778-17). Föredragande: 

Josefin Fernstad, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

34.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

(dnr SU FV-2.3.2-0059-18).  

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Joakim Landahl 

till professor i pedagogik, med inriktning mot 

utbildningshistoria, fr.o.m. 2018-02-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

35.  Godkännande av särskilda villkor för 

projektbidrag från Vetenskapsrådet till 

Stockholms universitet, Institutionen 

för astronomi (dnr SU FV-5.1.2-4091-

17). Föredragande: Anna-Karin Tidén,  

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att godkänna särskilda villkor 

för projektbidraget. 

 

36.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Skolverket och Stockholms universitet 

(dnr SU FV-6.1.3-2236-17). 

Föredragande: Sandra Eriksson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

37.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Skolverket och Stockholms universitet 

(dnr SU FV-6.5-1432-17). 

Föredragande: Sandra Eriksson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade 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 Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Clas Hättestrand    

38.  Beslut om särskild dokumentation enligt 

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 

2 kap 3 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (dnr 

SU FV-1.1.8-3030-17). Föredragande 

Karolina Pihlblad, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  


