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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Beslut om fortsatt tillfällig placering 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4228-18). 

Föredragande: Marie Högström, 

Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att förlänga placeringen av 

professor Johan Lagerkvist vid Stockholms 

centrum för forskning om offentlig sektor 

(SCORE) för att bedriva forskning under 

perioden 2019-03-15 – 2023-12-31. 

2.  Beslut om strategisk satsning till 

Stockholms centrum för forskning om 

offentlig sektor (SCORE) (dnr SU FV-

2.3.1.1-4228-18). Föredragande: Åsa 

Borin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar om en strategisk satsning om 

1 221 000 kronor till Stockholms centrum för 

forskning om offentlig sektor (SCORE). 

3.  Anhållan om entledigande från 

professor vid Institutionen för 

lingvistik (dnr SU FV-2.3.4-4265-18). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Matti 

Miestamo entledigande från anställningen 

som professor fr.o.m. 2019-01-01.   

 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Nordita (dnr SU FV-2.3.1.1-4232-18).  

Föredragande Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Antti Niemis 

anställning som gästprofessor i biologisk 

fysik med omfattningen 100 procent fr.o.m. 

2019-01-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 

2020-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-4225-18). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Margareta 

Blomberg som återanställd professor med 

omfattningen 40 procent fr.o.m. 2019-02-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2020-01-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

6.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Universitetet i Oslo 

avseende samarbete med Institutionen 

för astronomi (dnr SU FV-6.1.1-4204-

18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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7.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐4219‐18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Stefan Nordlund 

som återanställd professor med omfattningen 

25 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐4270-18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Christian Bohm 

som återanställd professor med omfattningen 

25 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-06-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐4285-18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Lars Bergström 

som återanställd professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2019-04-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐4271-18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Hans Hansson 

som återanställd professor med omfattningen 

70 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2020-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Institutionen 

för Asien-, Mellanöstern- och 

Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-

3921-18). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna Christina Nygren 

till affilierad professor vid Institutionen för 

Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 

under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.  

 

12.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Nationalekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.10-4261-

18). Föredragande: Sara Collmar, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Karolina 

Ekholm tjänstledighet med omfattningen 100 

procent under perioden  2019-01-01 - 2019-

04-01. 

13.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Sociologiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-4266-18). Föredragande: Sara 

Collmar, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Elizabeth 

Thomson som återanställd professor med 

omfattningen 60 procent fr.o.m. 2019-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2019-12-31 

samt med omfattningen 20 procent fr.o.m. 

2020-01-01 tills vidare, dock längs t.o.m. 

2021-12-31 med villkor enligt särskilda 

anställningsbeslut. 
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14.  Anhållan från Zoologiska institutionen 

om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Alice och Lars Siléns fond 

för yngre forskare i zoologi vid 

Stockholms universitet och 

Naturhistoriska riksmuseet (dnr SU 

FV-2.1.8-3968-18). Föredragande: 

Bertil George, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

100 000 kronor att disponera t.o.m.  

2019-12-12. 

15.  Anhållan från Romanska och klassiska 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen för en 

docentur i spanska språket (dnr SU 

FV-2.1.8-4289-18). Föredragande: 

Bertil George, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

117 000 kronor att disponera t.o.m.  

2019-12-12. 

16.  Förlängning av avtal Memorandum of 

Understanding mellan Stockholms 

universitet och The University of Hong 

Kong (dnr SU FV-6.1.1-4044-18). 

Föredragande: Mascha Schepers, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

17.  Anhållan från Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Hans W:son 

Ahlmanns stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

4288-18). Föredragande: Bertil 

George, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 35 100 

kronor att disponera t.o.m. 2019-12-13. 

18.  Anhållan från Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Axel 

Lagrelius´ fond för geografisk 

forskning (dnr SU FV-2.1.8-4288-18). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 21 000 

kronor att disponera t.o.m. 2019-12-13. 

19.  Anhållan från Humanistiska 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen för 

sigillhistorisk forskning (dnr SU FV-

2.1.9-3388-18). Föredragande: Bertil 

George, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

456 000 kronor att disponera t.o.m.  

2019-12-13. 

20.  Godkännande av förlängd 

dispositionstid avseende bidrag till 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik från 

Vetenskapsrådet (dnr SU FV-5.1.2-

4295-18). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att godkänna förlängd 

dispositionstid för bidraget.  
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21.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

geologiska vetenskaper (dnr SU FV-

2.3.1.1-3961-18). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Donald Porcelli 

som gästprofessor i geokemi med 

omfattningen 10 procent fr.o.m. 2019-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

22.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Zoologiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-0005-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Niklas Janz till 

professor i evolutionär insektsekologi fr.o.m. 

2019-01-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

23.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Zoologiska 

institutionen (SU FV-6.1.2-4045-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

24.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för astronomi (dnr SU 

FV-2.3.1.1‐4306-18). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Claes Fransson 

som återanställd professor med omfattningen 

60 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

25.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för astronomi (dnr SU 

FV-2.3.1.1‐4305-18). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Göran Olofsson 

som återanställd professor med omfattningen 

5 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

26.  Avsättning av medel till SU Holding 

och SU Inkubator enligt uppdragsavtal 

för 2018 (dnr SU FV-6.1.3-4297-17 

och SU FV-6.1.3-4296-17). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att i 

enlighet med uppdragsavtal för 2018 avsätta 

2 960 000 kronor till SU Holding och 

1 434 671 kronor till SU Inkubator. 

27.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Institutionen 

för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-4319-18). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utnämna Peter Davies till 

affilierad professor vid Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik under perioden 2018-12-01 

– 2019-12-31.  
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28.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för kultur och 

estetik (dnr SU FV-5.1.2-4301-18). 

Föredragande: Catharina Sitte 

Durling, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

29.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för kultur och 

estetik (SU FV-5.1.2-4300-18). 

Föredragande: Catharina Sitte 

Durling, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

30.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-

4330-18). Föredragande: Catharina 

Sitte Durling Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

 

31.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 

SU FV-6.1.2-4038-18). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

32.  Godkännande av projektbidrag från 

Formas till Stockholms universitet, 

Institutionen för miljövetenskap och 

analytisk kemi (dnr SU FV-5.1.2-4349-

18). Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget.   

33.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Psykologiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2500-18). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

34.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Psykologiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2501-18). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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35.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

data- och systemvetenskap till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2517-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

36.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från 

Företagsekonomiska institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

2717-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

37.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

ekonomisk historia och internationella 

relationer till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2889-18). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

38.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3025-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

39.  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-

3056-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

40.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3071-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

41.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

naturgeografi till disciplinnämnden 

(dnr SU FV-2.5.1-3579-18). 

Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 
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Detta beslut är fattat 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 Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras       

    

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

42.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för  

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

3694-18). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 


