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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-3178-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

2.  Bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Institutionen 
för biokemi och biofysik, Stockholms 
universitet (dnr SU FV-5.1.2-3433-18). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

3.  Bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Fysikum, 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
5.1.2-3434-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

4.  Bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Fysikum, 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
5.1.2-3435-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

5.  Bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Institutionen 
för material- och miljökemi, 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
5.1.2-3436-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

6.  Bidrag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till Institutionen 
för organisk kemi, Stockholms 
universitet (dnr SU FV-5.1.2-3437-18). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 
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7.  Fördelning av medel till institutioner 
för höstterminen 2018 avseende 
uppdragsutbildning Det globala 
klassrummet (dnr SU FV-2.1.1-3340-
18). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.10-3422-
18). Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Karolina 
Ekholm tjänstledighet med omfattningen 100 
procent under perioden 2018-11-01 - 2018-
12-31. 

9.  Förslag till föreståndare och biträdande 
föreståndare för Bolincentret för 
klimatforskning (dnr SU FV-1.2.2-
3053-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden 2019-01-01 – 
2021-12-31 utse universitetslektor Nina 
Kirchner, Institutionen för naturgeografi, till 
föreståndare och professor Alasdair Skelton, 
Institutionen för geologiska vetenskaper, till 
biträdande föreståndare. 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
naturgeografi till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1505-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1537-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Statistiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1573-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

13.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1578-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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14.  Anmälan av beslut att lämna 
disciplinärende från Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska utan åtgärd 
(dnr SU FV-2.5.1-1662-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1697-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1737-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1754-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

18.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1760-18). 
Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

19.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Psykologiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1771-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

20.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från 
Nationalekonomiska institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1834-18). Föredragande: Anna Falk, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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21.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Kulturgeografiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1699-18). Föredragande: 
Anna Falk, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

22.  Anmälan av yttrande till regeringen 
(dnr SU FV-2.5.1-1797-16). 
Föredragande: David Palmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

23.  Ansökan från professor vid Stockholm 
Resilience Centre om återkallande av 
tjänstledighet samt ansökan om 
tjänstledighet (dnr SU FV-2.3.10 – 
3439- 18). Föredragande: Petra 
Nodler, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att avslå professor Johan 
Rockströms ansökan om återkallande av 
tjänstledighet med omfattningen 100 procent 
under perioden 2018-10-01 – 2023-10-01 
samt ansökan om tjänstledighet med 
omfattningen 80 procent under perioden 
2018-10-01-2023-09-30 

24.  Anmälan av yttrande till Kammarrätten 
(dnr SU FV-2.5.1-0232-18). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

25.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet (dnr SU FV-1.2.2-3503-
18). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Anna Malin 
Karlsson till prefekt och universitetslektor 
Karolina Wirdenäs till ställföreträdande 
prefekt för perioden 2019-01-01 – 2021-12-
31. 

26.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Filosofiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-3500-18). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att anställa Gunnar Svensson 
som återanställd professor med omfattningen 
50 procent fr.o.m. 2018-10-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2018-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

Detta beslut ersätter rektors beslut 2018-03-
28. 

27.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 
FV-2.3.1.1-3501-18). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 
  

Rektor beslutar att anställa Monica Axelsson 
som återanställd professor med omfattningen 
5 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2019-09-30 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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28.  Anmälan av återrapportering avseende 
anslag 2:64 enligt regleringsbrev för 
budgetåret 2018 betr. 
kompletteringsutbildning för personer 
med utländsk examen i socialt arbete 
samt betr. samordningsuppdrag (dnr 
SU FV-1.1.1-0609-18). Föredragande: 
Felicia Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna.         

 

29.  Yttrande över 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 att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljö- och 
energidepartementet). 

30.  Yttrande över 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 att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljö- och 
energidepartementet). 

31.  Anmälan av Stockholms universitets 
inspel om EU:s kommande 
ramprogram för forskning och 
innovation, FP9 (dnr SU FV-6.1.1-
2002-17). Föredragande: Thaïs 
Machado-Borges, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

32.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och 
Naturvårdsverket avseende samarbete 
med Institutionen för miljövetenskap 
och analytisk kemi (dnr SU FV-6.1.2-
3507-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelsen. 

33.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-
4140-18). Föredragande: Catharina 
Sitte Durling, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelsen. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand och chefsjurist Markos Stavroulakis. 
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    

34.  Utseende av ordförande i styrgruppen 
för Centrum för paleogenetik (dnr SU 
FV- 1.2.2-3081-18). Föredragande: 
Anna Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter samråd med 
överintendenten vid Naturhistoriska 
riksmuseet, att utse professor Anders 
Karlhede till ordförande, för perioden t.o.m. 
2021-12-31. 


