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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-4014-17). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Kulturgeografiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0376-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Statsvetenskapliga 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0409-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Engelska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0493-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0612-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Statistiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0630-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0681-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0682-18). 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-2.5.1-0683-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Sociologiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-0690-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-0699-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
kultur och estetik till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-0796-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
gästprofessor vid Matematiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1937-
18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att anställa Sergey Naboko 
som gästprofessor i matematik med 
omfattningen 100 procent fr.o.m. 2018-09-01 
tillsvidare, dock längst t.o.m. 2019-08-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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14.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
gästprofessor vid Nordiska institutet 
för teoretisk fysik (Nordita) (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1788-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Niels Obers som 
gästprofessor i fysik med omfattningen 100 
procent fr.o.m. 2019-01-01 tillsvidare, dock 
längst t.o.m. 2021-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

15.  Utseende av föreståndare för Nordita  
(dnr SU FV-1.2.2-1963-18). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Niels Obers 
till föreståndare för perioden 2019-01-01 – 
2021-12-31. 

16.  Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Stockholms resilienscentrum (dnr SU 
FV-1.2.2-1964-18). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Line Gordon 
till föreståndare och universitetslektor Victor 
Galaz till ställföreträdande föreståndare för 
perioden 2018-08-01 – 2021-07-31. 

 

17.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.2-1984-18). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

18.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.2-1985-18). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

19.  Förfrågan från Malmö konsthall, 
avseende lån av ett av Statens 
konstråds konstverk till utställningen 
”Never Too Late” en retrospektiv 
utställning med Maria Lindberg. 
Utställningen pågår under tiden 11 
sept-14 november 2018 (dnr SU FV-
2.1.8-1921-18). Föredragande: 
Camilla Hjelm, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar om utlån av målningar av 
Maria Lindberg, ”Mitt liv”, inv nr SK9510-
011, i enlighet med vad som anges i 
skrivelse. 

 

20.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutet för social 
forskning (dnr SU FV-2.3.1.1–1674-
17). Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att anställa Erik Lindqvist  
som professor i nationalekonomi, särskilt 
arbetsmarknadsekonomi, fr.o.m. 2018-09-01, 
med villkor enligt anställningsbeslut.  
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21.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutet för social 
forskning (dnr SU FV-2.3.1.1–1674-
17). Föredragande: Eva Persson 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Johanna Rickne 
som professor i nationalekonomi, särskilt 
arbetsmarknadsekonomi, fr.o.m. 2018-06-25, 
med villkor enligt anställningsbeslut.  

22.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning av gästprofessor vid 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1978-18).  
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga anställningen av 
Gabrielle Meagher som gästprofessor i 
socialt arbete med omfattningen 20 procent 
fr.o.m. 2018-11-01 tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2019-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

23.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella 
relationer (dnr SU FV-2.3.2-0454-18).  
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Yvonne 
Svanström till professor i ekonomisk historia, 
fr.o.m. 2018-05-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

24.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU 161-6.8-0169-
18). Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

25.  Godkännande av samarbetsavtal för 
den internationella infrastrukturen 
ALICE & ATLAS (dnr SU FV-5.1.2-
1955-18). Föredragande: Anna-Karin 
Tidén, Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna 
samarbetsavtalet för ALICE & ATLAS. 

 

26.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete Institutionen för 
språkdidaktik (Dnr SU 6.5-1363-18). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
tilläggsöverenskommelsen. 

27.  Förslag till Stockholms universitets 
plan för lika rättigheter och möjligheter 
2018 (dnr SU FV-2.12.1-1047-18). 
Föredragande: Parasto Rosencrantz, 
Studentavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa Stockholms 
universitets plan för lika rättigheter och 
möjligheter 2018. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattat 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 Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
  
 
 
 
Clas Hättestrand   

28.  Anmälan av rektors beslut om 
Anmälan avseende misstänkt 
oredlighet i forskning (dnr SU FV-
2.5.2-3235-17). Föredragande: Jonas 
Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 


