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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Sven-Erik 
Daniels minne (dnr SU FV-2.1.8-3225-
18). Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 20 000 
kronor att disponera t.o.m. 2019-10-03. 

2.  Deltagande i 2nd Stockholm-Tokyo 
workshop 28-30 oktober 2018 (dnr SU 
FV-5.1.2-0300-18). Föredragande: 
Elisabet Idermark, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att anslå medel enligt förslag. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut 
(dnr SU FV-2.3.1.1–3280-18). 
Föredragande: Petra Nodler, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Lars Wieslander 
som återanställd professor med omfattningen 
20 procent av heltid fr.o.m. 2018-10-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2019-03-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Direktiv till Utredning avseende 
Stockholms universitets åtgärdsbehov 
inom det forskningsetiska området (dnr 
SU FV-1.1.2-2987-18). Föredragande: 
Jonas Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att fastställa direktivet. 

5.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Sida 
avseende samarbete med Institutionen 
för data- och systemvetenskap (dnr SU 
FV 6.1.1-3318-18). Föredragande: 
Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

6.  Skrivelse till universitet och högskolor 
rörande fördelning av de nationella 
medlen för särskilt pedagogiskt stöd år 
2019 (dnr SU FV-3.9-3663-17). 
Föredragande: Monica Svalfors, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas till 
universitet och högskolor.  
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7.  Beslut med anledning av beslut från 
Universitetskanslersämbetet avseende 
former för examination på 
Företagsekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-1.1.7-1549-18). Föredragande: 
David Palmqvist, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8.  Anmälan av överenskommelse mellan 
Kungliga Tekniska högskolan och 
Stockholms universitet avseende 
Nordita för 2019 (dnr SU FV-6.1.3-
3322-18). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

9.  Yttrande över nya tekniska föreskrifter 
med anledning av fjärde 
järnvägspaketet (dnr SU FV-1.1.3-
3060-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Transportstyrelsen. 

10.  Yttrande över betänkandet Ekologisk 
kompensation (SOU 2017:34) (dnr SU 
FV-1.1.3-1266-18). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljö- och 
energidepartementet). 

11.  Ändring av omfattning avseende 
återanställning av professor efter 
pension vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-3237-
18). Föredragande: Monireh Shirani, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra omfattningen för 
Marianne Döös anställning som återanställd 
professor efter pension till 47 procent fr.o.m. 
2018-09-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 
2018-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

12.  Utseende av ledamot till Future Earth 
Sverige Stiftelsen (dnr SU FV-1.2.2-
3211-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Ove 
Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik som ledamot för perioden 2018-10-
01 – 2020-09-30, att ersätta professor Johan 
Rockström, Stockholms Resilienscentrum. 

13.  Anmälan av beslut om nominering av 
ledamöter till Utbildningsvetenskapliga 
kommittén vid Vetenskapsrådet (dnr 
SU FV-1.2.2-2005-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

14.  Anmälan av beslut om att skicka in 
uppgifter för elektorer och personliga 
ersättare till elektorsförsamlingarna för 
val till forskningsråden för region 4 
(dnr SU FV-1.2.2-1691-18). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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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. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

Henrik Lindell 

 
 
 
Justeras       
    
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1451-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1280-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1279-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

18.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Juridiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1278-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 


