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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Nordiska 
ministerrådet avseende samarbete med 
Stockholms universitets Nordiska 
institut för teoretisk fysik (dnr SU FV-
6.1.1-0605-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna.  

2.  Indikatorer och process för uppföljning 
av forskning (dnr SU FV-1.1.9-2932-
17). Föredragande: Anna-Karin 
Orsmark Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Alna avseende samarbete med 
Psykologiska institutionen (dnr SU 
FV-5.1.2-0597-18) Föredragande: 
Sandra Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4.  Anmälan av yttrande till 
Universitetskanslersämbetet angående 
handläggningstid för examensansökan 
(dnr SU FV-1.1.7-0450-18) 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

5.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för organisk kemi (dnr SU 
FV-2.3.1.1‐0608‐18). Föredragande: 
Petra Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att återanställa Per Siegbahn 
som professor med omfattningen 50 procent 
fr.o.m. 2018-05-01 tills vidare, dock längst 
till och med 2019-04-30 med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för kultur och estetik (dnr 
SU FV-1.2.2-0639-18). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Inga Sanner 
till prefekt och professor Peter Gillgren till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2018-
08-01 – 2019-07-31. 

 

7.  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 universitetslektor 
Magnus Ullén till prefekt för perioden 2018-
04-04 – 2021-07-31 och professor Gunnar 
Svensson till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2018-04-05 – 2018-12-31. 

Rektor beslutar att Engelska institutionen 
fortsatt ska ledas av enbart prefekt, s.k. 
prefektstyre, fr.o.m. 2018-07-01 t.o.m. 2018-
12-31.  

8.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-2.3.1.1–0199-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Claes-Ingvar 
Björnsson som professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2018-06-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2018-12-31 med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Signering av Erasmus Charter for 
Higher Education 2014-2020 (dnr SU 
FV-6.1.1-1153-13). Föredragande: 
Maria Högemark, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att signera Stockholms 
universitets Erasmus Charter for Higher 
Education 2014-2020. 

10.  Beslut om ersättning för ledamöter i 
Läs- och granskningsgruppen (LOGG), 
(dnr SU FV-1.2.2-3353-17). 
Föredragande: Lovisa af Petersens, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avsätta medel för perioden 
2018-03-01 – 2018-05-30 enligt nedan: 

Filosofiska institutionen: 95 000 kr. 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 48 000 kr. 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 61 000 kr. 
Psykologiska institutionen: 34 000 kr. 
 

11.  Redovisning av 2017 års miljöarbete 
enligt förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter 
(dnr SU FV-2.10.3-0446-18). 
Föredragande: Jenny Lilliehöök, 
Fastighetsavdelningen, Sektionen för 
ekonomi och administration. 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar om redovisning av 2017 års 
miljöarbete enligt förordningen (2009:907) 
om miljöledning i statliga myndigheter (dnr 
SU FV-2.10.3-0446-18). 
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12.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Stockholms stad avseende 
samarbete med Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-6.5-
0632-18). Föredragande: Sandra 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

13.  Regler för utbildning och examination 
på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-3448-
17). Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

14.  Handläggningsordning för 
styrdokument (dnr SU FV-1.1.2-3530-
17). Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

15.  Handläggningsordning för 
arkivorganisationen och arkivvården 
vid Stockholms universitet (dnr SU 
FV-2.6.2-0628-18). Föredragande: 
Göran Rydeberg, Avdelningen för 
arkiv och registratur. 
 

Rektor beslutar att fastställa 
Handläggningsordning för 
arkivorganisationen och arkivvården vid 
Stockholms universitet. 

16.  Förslag till stadgeändring för Institutet 
för europeisk rätt (dnr SU FV-1.1.8–
1247-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att antalet ledamöter i 
styrelsen för Institutet för europeisk rätt 
utökas från högst sju till högst nio. 

17.  Anmälan av utseende av ordförande 
samt ledamöter i styrelsen för Centrum 
för universitetslärarutbildning (CeUL) 
(dnr SU FV-1.2.2-0535-18). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

18.  Utseende av ledamot i Stockholms 
universitets psykologiska klinik (dnr 
SU FV-1.2.2-0594-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse docent Björn Philips 
som ledamot för perioden t.o.m. 2018-12-31, 
att ersätta Gunnel Jacobsson. 

19.  Ansökan om förnyelse av befintligt 
tillstånd för hantering av explosiv vara 
(dnr SU FV-2.11.2-0658-18). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att underteckna ansökan.  



  4 (4) 

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    

20.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 
gällande uppdragsutbildning i 
modersmålsundervisning med start 
hösten 2018 (dnr SU FV-6.5-0661-18).  
Föredragande: Sandra Eriksson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att inlämna offertförslag till 
Skolverket. 


