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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut om nominering av 

ledamot till Kommittén för konstnärlig 

forskning inom Vetenskapsrådet för 

perioden 2019-2021 (dnr SU FV-1.2.2-

2714-18). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

2.  Yttrande över promemorian Statens 

skolverks och Statistiska centralbyråns 

möjligheter att behandla känsliga 

uppgifter om elever i vissa skolformer 

respektive deltagare i folkhögskolan 

m.m. (dnr SU FV-1.1.3-2513-18). 

Föredragande: Björn Gustavsson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

3.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för kultur och estetik (dnr 

SU FV-2.3.1.1-4218-17). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att anställa Karin Helander 

som återanställd professor fr.o.m. 2018-12-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-12-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

Detta beslut ersätter rektors beslut  

2017-12-14. 

4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för svenska 

och flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.2-

2540-18). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Lasse 

Mårtensson till professor i nordiska språk 

fr.o.m. 2018-10-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

5.  Yttrande över lagrådsremissen Stärkt 

skydd mot diskriminering i skolan 

(Ku2018/01543/RS) (dnr SU FV-1.1.3-

2530-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

 

Rektor beslutar avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 
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6.  Anvisningar för ansökan om ställning 

som studentkår vid Stockholms 

universitet 2019-2022 (dnr SU FV 

1.1.2-2943-18). Föredragande: Ulf 

Nyman, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa anvisningar 

enligt förslag. 

7.  Anhållan från Stockholms universitets 

studentkår om disponering av 

avkastningen ur Professor Svante 

Arrhenii stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

3402-18). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 3 500 

kronor att disponera t.o.m. 2019-10-10. 

8.  Anhållan från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Svante och 

Maria Arrhenius’ fond (dnr SU FV-

2.1.8-3404-18). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 30 500 

kronor att disponera t.o.m. 2019-10-10. 

9.  Anhållan från Institutionen för kultur 

och estetik om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Seda Eivor 

Burbecks minnesfond (dnr SU FV-

2.1.8-3401-18). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 13 000 

kronor att disponera t.o.m. 2019-10-10. 

10.  Anhållan från Historiska institutionen 

om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen till minne av professor 

Torvald Höjer (dnr SU FV-2.1.8-3403-

18). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 53 000 

kronor att disponera t.o.m. 2019-10-10. 

11.  Utseende av tillfällig ersättare för 

ledamot till Svensk nationell datatjänst 

(dnr SU FV 1.2.2-3406-18). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utse Sabina Anderberg att 

ersätta Anders Karlhede som ledamot med 

rösträtt på Svensk nationell datatjänsts 

stämma 2018-10-15. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 

biträdandeförvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft 

tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd (protokollförare). 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

    

 

 

 

Clas Hättestrand    

 

 

12.  Nominering av ledamot för 

Stockholms universitet i styrelsen för 

SciLifeLab (dnr SU FV 1.2.2-3204-

18). Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap, att 

föreslå professor Anders Karlhede som 

ledamot i styrelsen för SciLifeLab för 

perioden 2019-04-01 – 2022-03-31. 

   


