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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-
4145-18). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Marja Kaikkonen 
som återanställd professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2019-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

2.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning, vid 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.1.1-2579-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Michele Colombo 
som professor i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning, fr.o.m. 2019-
08-22 tills vidare med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

3.  Fördelning av medel till institutioner 
och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap för höstterminen 2018 
avseende Utländska lärares 
vidareutbildning, ULV, 
(dnr SU FV-2.1.1-4087-18) 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

4.  Fördelning av extra medel till 
Sektionen för uppdragssamordning 
höstterminen 2018 avseende 
Vidareutbildning för lärare (VAL) (dnr 
SU FV-2.1.1-4064-18). Föredragande: 
Ulla Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap.  

Rektor beslutar att fördela extra medel till en 
totalsumma på 611 000 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). 
 

5.  Fördelning av medel till institutioner 
och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap för höstterminen 2018 
avseende Vidareutbildning av lärare 
(VAL) (dnr SU FV-2.1.1-4502-18).). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.   

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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6.  Revidering av Handläggningsordning 
för hanteringen av frågor om 
vetenskaplig oredlighet (dnr SU FV-
1.2.1-3699-18). Föredragande: Jonas 
Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att fastställa 
Handläggningsordning för hanteringen av 
frågor om vetenskaplig oredlighet enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för 
hanteringen av frågor om vetenskaplig 
oredlighet, fastställt av rektor 2015-05-28. 

7.  Revidering av Arbetsordning för Etiska 
rådet  (dnr SU FV-1.2.1-3700-18). 
Föredragande: Jonas Åkerman, 
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att fastställa Arbetsordning 
för Etiska rådet enligt förslag. 

Detta beslut ersätter Arbetsordning för Etiska 
rådet, fastställt av rektor 2017-12-14. 

8.  Anmälan av projektparts godkännande 
rörande Vinnova projektet Sweden-
USA Project for Collaboration, 
Academic Leadership & Innovation in 
Higher Education (CALIE) (dnr SU 
FV-5.1.2-4187-18). Föredragande: 
Åsa Borin, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Fysikum (dnr 
SU FV-6.1.2-4182-18). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

10.  Godkännande av projektbidrag från 
ERC till Stockholms universitet, 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-6.1.1-2614-18). 
Föredragande: Mikko Roos, 
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för material- 
och miljökemi (dnr SU FV-2.3.2-3493-
18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Jiayin Yuan till 
professor i materialkemi fr.o.m. 2019-01-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Anhållan från Institutionen för biokemi 
och biofysik, Institutionen för 
språkdidaktik, Företagsekonomiska 
institutionen och Fysikum om 
disponering av avkastningen ur 
insamlingsstiftelsen Decemberfonden 
för utdelning av pedagogiska priset till 
fyra pristagare á 50 000 kr vardera. 
(dnr SU FV-2.1.8-4140-18). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
200 000 kronor att disponera t.o.m. 2019-12-
05. 
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13.  Anhållan från Institutionen för 
lingvistik om disponering av 
avkastningen ur Gunnel Källgrens 
minnesfond (dnr SU FV-2.1.8-4153-
18). Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 33 000 
kronor att disponera t.o.m. 2019-12-05. 

14.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Birger och Gurli 
Grundströms forskarstipendiefond (dnr 
SU FV-2.1.8-4153-18). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 39 800 
kronor att disponera t.o.m. 2019-12-05. 

15.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Fonden för 
främjande av fysisk forskning (dnr SU 
FV-2.1.8-4154-18). Föredragande: 
Bertil George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 21 000 
kronor att disponera t.o.m. 2019-12-05. 

16.  Anhållan från Fysikum om disponering 
av avkastningen ur Kyltekniska fonden 
(dnr SU FV-2.1.8-4155-18). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 46 550 
kronor att disponera t.o.m. 2019-12-05. 

17.  Tillägg till Överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
om samordnat forsknings- och 
utvecklingsstöd inom 
regeringsuppdraget om Samverkan för 
bästa skola (dnr SU FV-6.5-2736-18). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelsen. 

18.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om insatser 
för Strängnäs kommun inom ramen för 
Samverkan för bästa skola (dnr SU 
FV-6.5-4180-18). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

19.  Anmälan av godkännande av 
bidragsavtal mellan Riksbankens 
Jubileumsfond och Stockholms 
universitet, Filosofiska institutionen. 
(dnr SU FV-5.1.2-3902-18). 
Föredragande: Catharina Sitte 
Durling, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 

Läggs till handlingarna. 
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20.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur (dnr SU FV-5.1.2-
4188-18). Föredragande: Catharina 
Sitte Durling, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

21.  Godkännande av projektbidrag från 
Nordiska Samarbetsrådet för 
Kriminologi, NSfK, med placering vid 
Kriminologiska institutionen (dnr SU 
FV-1.2.1-4125-18). Föredragande: 
Gun-Britt Norberg, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

22.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för 
mediestudier (dnr SU FV-5.1.2-4209-
18). Föredragande: Catharina Sitte 
Durling, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

23.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska institutet 
avseende bidrag och 
ansökningsförfarande inom 
North2North (dnr SU FV-6.1.1-3932-
18). Föredragande: Mascha Schepers, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

24.  Yttrande över betänkandet En andra 
och en annan chans – ett komvux i 
tiden (SOU 2018:71) (dnr SU FV-
1.1.3-3054-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 
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25.  Utseende av ordförande och ledamöter 
i styrelsen för Stockholms universitets 
psykologiska klinik (dnr SU-FV-1.2.2-
4126-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, på förslag av dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, efter 
hörande av Psykologiska institutionens 
styrelse och vicerektor för det 
humanvetenskapliga området, att för 
perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 utse 
professor Petra Lindfors, Psykologiska 
institutionen, till ordförande. Vidare utses till 
ledamöter professor Stephan Hau, 
Psykologiska institutionen; professor Maria 
Larsson, Psykologiska institutionen; docent 
Björn Philips, Psykologiska institutionen; 
mottagningschef Anna-Clara Hellstadius, 
Psykologiska institutionen; professor i 
klinisk psykologi Per Carlbring, 
Psykologiska institutionen; studierektor för 
psykologprogrammet Lilianne Eninger, 
Psykologiska institutionen.  

Till föreståndare utses Jonas Ramnerö för 
samma period. 

26.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Stockholms universitets 
astrobiologicentrum (dnr SU FV-1.2.2-
4156-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, enligt förslag från prefekten 
vid Institutionen för geologiska vetenskaper, 
att till ledamöter för perioden t.o.m. 2020-12-
31 utse forskare Sandra Siljeström, Research 
Institute of Sweden (RISE), och 
universitetslektor Christope Dupraz, 
Institutionen för geologiska vetenskaper, att 
ersätta forskare Anne Neubeck.  
 

27.  Utseende av föreståndare vid Centrum 
för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV-
1.2.2–4026-18).  Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 
prefekten vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap, att utse universitetslektor 
Jessica Storbjörk till föreståndare för 
perioden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

28.  Utseende av föreståndare vid Centrum 
för forskning om ojämlikhet i hälsa 
(CHESS) (dnr SU FV-1.2.2–4025-18). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 
prefekten vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap, att utse professor Bitte 
Modin till föreståndare för perioden 2019-
01-01 – 2021-12-31. 

29.  Revidering av stadgar för Stockholms 
miljörättscentrum rätt (dnr SU-FV-
1.2.1-3319-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2003-
12-18. 

30.  Revidering av stadgar för Stockholms 
centrum för internationell rätt (dnr SU-
FV-1.2.1-0386-18). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2012-
02-20. 
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Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, 
professor Clas Hättestrand, och 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    

31.  Revidering av stadgar för Stockholms 
barnrättscentrum (dnr SU-FV-1.2.1-
4053-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2014-
11-13. 

32.  Förslag till utdelning av stipendier ur 
Högskoleföreningens stiftelse för 
docentstipendier (dnr SU 2.1.8-3294-
17). Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

33.  Revidering av Regler för visuell 
identitet (dnr SU FV-1.1.2-3645-18). 
Föredragande: Helena Bruzelius, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 
visuell identitet enligt förslag. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för visuell 
identitet vid Stockholms universitet 
fastställda av rektor 2010-03-18. 


