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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Fördelning av extra medel till 
Sektionen för uppdragssamordning 
vårterminen 2018 avseende 
Vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr 
SU FV-2.1.1-1958-18). Föredragande: 
Ulla Lundström, Sektionen för 
uppdragssamordning. 

Rektor beslutar att fördela extra medel till en 
totalsumma på 580 000 kr till 
Områdeskansliet för humanvetenskap för 
arbete med tillgodoräknande, studieplanering 
och samordning inom ramen för uppdraget 
att anordna högskoleutbildning för 
vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen (VAL). 
 

2.  Fördelning av medel till institutioner 
och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap för vårterminen 2018 
avseende Vidareutbildning av lärare 
(VAL) (dnr SU FV-2.1.1- 1940-18).  
Föredragande: Ulla Lundström, 
Sektionen för uppdragssamordning. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

3.  Fördelning av medel till institutioner 
och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap för vårterminen 2018 
avseende uppdragsutbildning inom 
Lärarlyftet II (dnr SU FV-2.1.1- 1953-
18).  Föredragande: Ulla Lundström, 
Sektionen för uppdragssamordning. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

4.  Fördelning av medel till institutioner 
och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap för vårterminen 2018 
avseende Utländska lärares 
vidareutbildning (ULV) (dnr SU FV-
2.1.1- 1991-18). Föredragande: Ulla 
Lundström, Sektionen för 
uppdragssamordning. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

5.  Del av bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Göteborgs 
universitet, där Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-
Grens institut, och Institutionen för 
biofysik och biokemi vid Stockholms 
universitet varit medsökande (dnr SU 
FV-5.1.2- 2049-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-2038-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-2032-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

8.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Psykologiska institutionen (dnr SU 
FV-1.2.2-1188-18). 
Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Håkan Fischer 
till prefekt och professor Torun Lindholm till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2018-
08-01 - 2021-07-31. 

 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som gästprofessor vid 
Specialpedagogiska institutionen  
(dnr SU FV-2.3.1.1–1853-18).  
Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Samuel J. Odom 
som gästprofessor i specialpedagogik med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2018-07-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2019-06-30, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-2.3.2-
1681-18). Föredragande: Hans 
Rosenberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Erik Bihagen till 
professor i sociologi, med inriktning mot 
arbetsmarknadssociologi fr.o.m. 2018-06-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om avbrytande av 
tillsättning av anställning som 
professor vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4210-
17). Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att avbryta tillsättningen av 
anställningen som professor i 
företagsekonomi, med inriktning mot 
redovisning, vid Företagsekonomiska 
institutionen.  

Det antecknas till beslutet att beslut att 
avbryta ett tillsättningsärende inte kan 
överklagas enligt AF §21. 

12.  Förslag till fördelning av stiftelsemedel 
ur A-fonderna (dnr SU FV-2.1.8-2062-
18). Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt ankommet förslag. 
Medlen disponeras t.o.m. 2019-06-06. 
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13.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Accelerator för perioden 2018-01-01–
2020-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-2091-
18). Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för Humanvetenskap. 

Rektor beslutar att för perioden t.o.m. 2020-
12-31 till ledamöter utse: professor Bengt 
Novén, föreståndare Accelerator 
(ordförande), Romanska och klassiska  
institutionen, professor Hans Hayden, 
Institutionen för kultur och estetik, professor 
Annika Ullman, Institutionen för pedagogik 
och didaktik, professor Ylva Engström, 
Institutionen för molekylär biovetetenskap, 
professor Jonas Ebbesson, Juridiska 
institutionen, styrelseordförande Robert 
Weil, Proventus, och styrelseordförande 
David Neuman, Magasin III Museum & 
Foundation for Contemporary Art. 
 

14.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om flytt av 
anställning som professor i barn- och 
ungdomsvetenskap från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
Psykologiska institutionen  
(dnr SU FV-2.3.1.1-2066-18). 
Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att flytta anställning som 
professor från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
Psykologiska institutionen fr.o.m. 2018-05-
01.   

 

15.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Alna Sverige avseende samarbete 
med Folkhälsovetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2-2084-
18). Föredragande: Nathaniel Morris, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

16.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap avseende anställning av 
adjungerad professor (dnr SU FV-
2.3.1.1-2029-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Bruno Conti som 
adjungerad professor i neurokemi med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2018-09-01 
tillsvidare, dock längst t.o.m. 2023-08-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

17.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Fysikum (dnr SU FV-
2.3.2-3892-17). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Henning 
Zettergren till professor i experimentell 
atom- och molekylfysik fr.o.m. 2018-07-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

18.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Fysikum (dnr SU FV-
2.3.2-0540-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att befordra Iuliana Toma-
Dasu till professor i medicinsk 
strålningsfysik fr.o.m. 2018-07-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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19.  Anmälan av beslut om sammansättning 
av institutionsstyrelsen vid 
Institutionen för folkhälsovetenskap 
fr.o.m. 2018-07-01 (dnr SU FV-1.2.2-
1962-18). Föredragande: Anna 
Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

20.  Fastställande av reviderad röstlängd för 
hörandeförsamlingen 2018-2020 (dnr 
SU FV-1.2.2-0511-18). Föredragande: 
Anna Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa reviderad 
röstlängd för hörandeförsamlingen enligt 
förslag. 
 
 
 

21.  Utseende av ordförande och ledamöter 
i styrelsen för Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV-
1.2.2-2042-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden t.o.m. 2020-
12-31 till ledamöter utse, universitetslektor 
Johan Edman, Kriminologiska institutionen, 
tillika ordförande, Professor Robin Room, 
Centre for Alcohol Policy Research vid 
Turning Point Alcohol and Drug Centre, 
Fitzroy, Victoria, Australien, med dr Anna 
Bessö, Folkhälsomyndigheten, och för 
perioden t.o.m. 2018-12-31 forskare Jenny 
Cisneros Örnberg, Institutionen för 
folkhälsovetenskap. 

22.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Centrum för forskning om ojämlikhet i 
hälsa (CHESS) (dnr SU FV-1.2.2-
2041-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden t.o.m. 2020-
12-31 till ledamöter utse, docent Carin 
Lennartsson, Aging Research Center, 
Karolinska institutet, professor Jonas 
Häckner, Nationalekonomiska institutionen, 
och för perioden t.o.m. 2018-12-31 professor 
Mikael Rostila, Institutionen för 
folkhälsovetenskap. 

23.  Utseende av ordförande och ledamöter 
i styrelsen för Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-1.2.2-
2058-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden t.o.m. 2020-
12-31 till ledamöter utse, professor Markus 
Jäntti, Institutet för social forskning, tillika 
ordförande, fil.dr. Ola Lejon, Inspektionen 
för socialförsäkringen, handläggare Anna 
Lilja Qvarlander, Sveriges kommuner och 
landsting, enhetschef Petra Nilsson, 
Arbetsförmedlingen, fil.dr. Caroline Olgart 
Höglund, Försäkringskassan. 
 

24.  Revidering av stadgar för Bergianska 
botaniska trädgården (BBT) (dnr SU 
FV-1.2.1-2075-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 
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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   

25.  Utseende av ordförande och ledamöter 
i styrelsen för Institutet för 
internationell ekonomi (IIES) (dnr SU 
FV-1.2.2-2072-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden t.o.m. 2020-
12-31 till ledamöter utse, professor Jakob 
Svensson, föreståndare IIES (ordförande); 
professor John Hassler, bitr. föreståndare 
IIES; professor Karin Bäckstrand, 
Statsvetenskapliga institutionen; professor 
Kerstin Lidén, Arkeologiska 
forskningslaboratoriet; samt Love Ekenberg, 
Institutionen för data- och systemvetenskap.       


