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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm (dnr 

SU FV-2.5.1-0230-18). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för astronomi (dnr SU 

FV-2.3.1.1–0198-18). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Claes Fransson 

som återanställd professor med omfattningen 

100 procent fr.o.m. 2018-08-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2018-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Anmälan av yttrande till 

Förvaltningsrätten i Stockholm (dnr 

SU FV-2.5.1-0232-18). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

4.  Förlängning av Ramavtal 09-48 mellan 

Stockholms universitet och Svensk 

Kärnbränslehantering AB avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-

6.1.2-0263-18). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi 

(dnr SU FV-6.1.2-0909-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

6.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och The European Union-Latin 

America and the Caribbean Foundation 

(EU-LAC) (dnr SU FV-6.1.1-0918-

18). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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7.  Rättelse av beslut fattat av rektor 2018-

03-09, angående bidrag från Knut och 

Alice Wallenbergs Stiftelse (dnr SU 

FV-5.1.2-4342-17). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget från 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till 

Institutionen för material- och miljökemi. 

8.  Fördelning av särskilda medel för 

samordning av kompletterande 

utbildningar för personer med avslutad 

utländsk utbildning 2018 (dnr SU FV-

2.1.1-0896-18). Föredragande: 

Susanne Lindfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela 500 000 kronor till 

Områdeskansliet för humanvetenskap för 

samordningsarbete med kompletterande 

lärar- och förskollärarutbildning samt 

300 000 kronor till Institutionen för socialt 

arbete för samordningsarbete med 

kompletterande socionomutbildning/ 

utbildning i socialt arbete.  

9.  Fördelning av statsbidrag för 

studentinflytande 2018 (dnr SU FV-

2.1.1-0838-18). Föredragande: 

Susanne Lindfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Statsvetenskapliga 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-0396-18). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0458-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0459-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

13.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0519-18). 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 

socialt arbete till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-0667-18). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

0698-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anhållan från Fastighetsavdelningen 

om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Aula Magna (dnr SU FV-

2.1.8-0895-18). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

700 000 kronor att disponera t.o.m.  

2019-03-14. 

17.  Ansökan om att höja behörighetskravet 

till kursen Svenska som andraspråk för 

döva (dnr SU FV-3.1.2-0894-18). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att ansöka om höjt 

behörighetskrav hos Universitets- och 

högskolerådet. 

18.  Anmälan av beslut om att låta en 

forskare vid Institutionen för astronomi 

få ansöka om befordran till professor 

(dnr SU FV-2.3.1.3-0083-18). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

 

Läggs till handlingarna.  

19.  Uppdrag till Områdesnämnden för 

naturvetenskap avseende 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-1.1.4-

0786-18). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

20.  Anmälan av återrapportering avseende 

anslag 2:64 enligt regleringsbrev för 

budgetåret 2018 beträffande 

kompletteringsutbildning för personer 

med utländsk examen i socialt arbete 

samt beträffande samordningsuppdrag 

(dnr SU FV-1.1.1-0609-18). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Läggs till handlingarna.         
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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    

21.  Internremiss till områdesnämnderna 

samt till Fastighetsavdelningen av 

förslag till ändring i Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd (2007:4) 

om energideklaration för byggnader 

(dnr SU FV-1.1.3-0872-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

22.  Internremiss till områdesnämnderna 

samt till Fastighetsavdelningen av 

förslag till ändring i Boverkets 

byggregler (2016:6) – föreskrifter och 

allmänna råd (dnr SU FV-1.1.3-0873-

18). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

23.  Internremiss till områdesnämnderna 

samt till Studentavdelningen av förslag 

till ändring i Skolverkets föreskrifter 

(dnr SU FV-1.1.3-0935-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 


