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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1018-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Statsvetenskapliga 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1209-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1212-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1242-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
data- och systemvetenskap till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1268-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1305-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1307-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Psykologiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1313-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1353-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1387-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
språkdidaktik till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1414-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
språkdidaktik till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1415-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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13.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
svenska och flerspråkighet till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1429-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

14.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
biokemi och biofysik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1450-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1476-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

16.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Filosofiska institutionen. 
(dnr SU FV-2.3.2-4171-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Erik Angner till 
professor i praktisk filosofi fr.o.m. 2018-07-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

17.  Godkännande av villkor för Tage 
Erlanders gästprofessur (dnr SU FV-
5.1.2-2362-18). Föredragande: Mikko 
Roos, Avdelningen för forskningsstöd. 
  

Rektor godkänner bidragsvillkoren för Tage 
Erlanders gästprofessur. 

18.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Kungliga Tekniska 
Högskolan avseende samarbete med 
Fysikum och Institutionen för material- 
och miljökemi (dnr SU FV-5.1.2-1915-
18). Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

19.  Anmälan avseende misstänkt 
oredlighet i forskning (dnr SU 
FV-2.5.1-2293-18). Föredragande: 
Jonas Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

20.  Indragning av myndighetskapital för 
finansiering av strategiska satsningar 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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inom universitetets två 
vetenskapsområden (dnr SU FV-2.1.1-
2371-18). Föredragande: Åsa Borin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

 

21.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, avseende samarbete 
med Institutionen för ekologi, miljö 
och botanik (dnr SU FV-6.1.1-2186-
18). Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

22.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket angående 
uppdragsutbildning för obehöriga i 
förskoleklassen med start hösten 2018 
(dnr SU FV-6.5-1007-18). 
Föredragande: Daniela Nordgren 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor besluter att teckna 
överenskommelsen. 

23.  Godkännande av samarbetsavtal för 
den nationella infrastrukturen SNIC 
(dnr SU FV-6.1.1-2367-18).  
Föredragande: Anna-Karin Tidén,  
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna 
samarbetsavtalet för den nationella 
infrastrukturen ”Swedish National 
Infrastructure for Computing” (SNIC). 

24.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.2-2266-18). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

25.  Ändring av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Sida 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV- 6.1.1-
0889-18). Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna den ändrade 
överenskommelsen. 

26.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om 
uppdragsutbildning inom ramen för 
Lärarlyftet II med start VT19 (dnr SU 
FV-6.5-2369-18). Föredragande: 
Rebecca Röhlander, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 

27.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (SRC) (dnr SU FV-
6.5-2379-18). Föredragande: 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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Anders Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

28.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Statistiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.1–3743-17). 
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Mattias Villani 
som professor i statistik fr.o.m. 2018-08-01, 
med villkor enligt anställningsbeslut.  

29.  Uppdragsavtal mellan Stockholms 
universitet och Stockholms universitets 
Inkubator AB (dnr SU FV-6.1.3-4296-
17). Föredragande: Jon Wik, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

30.  Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Centrum för tvåspråkighetsforskning 
(dnr SU FV-1.2.2–0418-18). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Niclas 
Abrahamsson till föreståndare och 
universitetslektor Natalia Ganuza till 
ställföreträdande föreståndare för perioden 
2018-07-01 – 2021-06-30. 

 

31.  Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare för 
Internationella Meteorologiska 
institutet (IMI) (dnr SU FV-1.2.2-
2385-18). Föredragande: Anna 
Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Jörg 
Gumbel till föreståndare och professor Johan 
Nilsson till ställföreträdande föreståndare för 
perioden 2018-08-01–2021-07-31.  
  

32.  Yttrande över betänkandet Med 
undervisningsskicklighet i centrum – 
ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling (SOU 
2018:17) (dnr SU FV-1.1.3-1173-18). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

33.  Yttrande över promemorian 
Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildningar 
(U2018/02165/UH) (dnr SU FV-1.1.3-
1799-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

34.  Internremiss till områdesnämnderna av 
Skolverkets förslag till ändringar i 
läroplanerna för de frivilliga 
skolformerna (dnr SU FV-1.1.3-2352-
18). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
     
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

35.  Internremiss till områdesnämnderna 
samt till Fastighetsavdelningen av 
betänkandet Vägar till hållbara 
vattentjänster (SOU 2018:34) (dnr SU 
FV-1.1.3-2363-18). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

36.  Internremiss till områdesnämnderna 
samt till Fastighetsavdelningen av 
Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdraget ”Kategorisering av 
verksamheter och åtgärder utifrån krav 
på miljökonsekvensbeskrivning” (dnr 
SU FV-1.1.3-2364-18). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 


