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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Delegation till rektorsrådet med 

operativt samordningsansvar för frågor 

om forskningsinfrastruktur (dnr SU 

FV-1.2.3-1535-18). Föredragande: 

Anna Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till rektorsrådet, 

professor Anders Karlhede, under perioden  

2018-07-09 – 2018-08-06. 

2.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Zoologiska institutionen (dnr SU FV-

1.2.2-0726-18). Föredragande: 

Katariina Kiviniemi Birgersson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Bengt 

Karlsson till prefekt för perioden 2018-08-01 

– 2021-07-31 och professor Linda Laikre till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2019-

08-01 – 2021-07-31. 

3.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-1.2.2-0729-18). Föredragande: 

Katariina Kiviniemi Birgersson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse docent Bengt-Olov 

Molander till prefekt och universitetslektor 

Karim Hamza till ställföreträdande prefekt 

för perioden 2018-08-01 – 2020-07-31. 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (SU FV-

6.1.3-1236-18). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

5.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för 

astronomi (SU FV-2.3.10–1473-18).  

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Axel 

Brandenburg tjänstledighet med 

omfattningen 100 procent under perioden 

2018-01-01 – 2018-12-31. 
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6.  Yttrande över betänkandet 

Etikprövning – en översyn av reglerna 

om forskning och hälso- och sjukvård 

(SOU 2017:104) (dnr SU FV-1.1.3-

0442-18). Föredragande: Jonas 

Åkerman, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

7.  Internremiss till områdesnämnderna av 

betänkandet Forska tillsammans – 

samverkan för lärande och förbättring 

(SOU 2018:19) (dnr SU FV-1.1.3-

1449-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

8.  Inbjudan från Svenska Institutet i Rom 

att föreslå mottagare av Ingenjören C 

M Lericis stipendium (dnr SU FV-

2.1.9-1109-18). Föredragande: Anna 

Malmborg Lewis, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge förslag till 

mottagare. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐1513-18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Frank Wilczek 

som återanställd professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2018-06-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2026-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-1.2.2-0715-18). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Ove 

Eriksson till prefekt och professor Clare 

Bradshaw till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2018-08-01 – 2021-07-31. 

11.  Beviljande av ERC-projektet 

“highECS” (inom Horizon 2020) (dnr 

SU FV- 6.1.1-1508-18). 

Föredragande: Lars Emrén, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att godkänna 

bidragsvillkoren för ERC-projektet 

”highECS” (projektnummer 770765). 
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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 Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

12.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi 

(dnr SU FV-2.3.10-1526-18).  

Föredragande: Petra Nodler, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Christina 

Rudén tjänstledighet med omfattningen 50 

procent under perioden 2018-03-29 – 2019-

09-29. 

13.  Anmälan av beslut om att avbryta en 

tillsättning av anställning som 

professor vid Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur 

(dnr SU FV-2.3.1.1-3110-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 


