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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1‐0057-
19). Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Dick Nässel som 
återanställd professor med omfattningen 20 
procent fr.o.m. 2019-02-01 tills vidare, dock 
längst till och med 2019-05-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

2.  Anmälan avseende misstänkt 
oredlighet i forskning (dnr SU 
FV-4.9-1973-17). Föredragande: 
Jonas Åkerman, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

3.  Villkor för avgående rektorsråd (dnr 
SU FV-1.1.2-0130-19). Föredragande: 
Åsa Borin, Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

Det antecknas att prorektor Clas Hättestrand 
ej deltagit i beslutet. 

4.  Begäran om yttrande från 
Ekonomistyrningsverket inför 
framställan till regeringen om att få 
teckna 22-årigt hyresavtal (dnr SU Fv-
2.9.1-4254-18). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet.  
 

Rektor beslutar om begäran om yttrande från 
Ekonomistyrningsverket enligt förslag. 

5.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Institutet 
för social forskning (SOFI) (dnr SU 
FV-2.3.1.1–4393-18). Föredragande: 
Eva Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Thor Norström 
som återanställd professor med omfattningen 
35 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-04-30, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för pedagogik och 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–4519-18). 
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att anställa Agnieszka Bron 
som återanställd professor med omfattningen 
21 procent fr.o.m. 2019-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Godkännande av bidrag från Vinnova 
till Stockholms universitet, 
Samverskansavdelningen (dnr SU FV-
5.1.2-4532-18) Föredragande: Per-
Arne Wikström, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Stockholms stads 
utbildningsnämnd avseende samarbete 
med Vetenskapens hus (dnr SU FV-
6.1.3-0095-19). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

9.  Anmälan av beslut att godkänna 
bidragsvillkoren för PATER (dnr SU 
FV-6.1.1-2616-18) Föredragande: 
Mikko Roos, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

10.  Delegation till prorektor (dnr SU-FV-
1.3.2-0156-19). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att delegera till prorektor att 
underteckna överenskommelse mellan Lunds 
universitet (koordinator), Stockholms 
universitet, Göteborgs universitet och 
Uppsala universitet avseende Sweden-USA 
Project for Collaboration, Academic 
Leadership & Innovation in Higher 
Education (CALIE). 

Det antecknas att prorektor Clas Hättestrand 
ej deltagit i beslutet. 

11.  Anhållan från Företagsekonomiska 
institutionen om disponering av 
avkastningen ur Insamlingsstiftelsen 
för Företagsekonomiska institutionen i 
Kräftriket (dnr SU FV-2.1.8-0154 
-19). Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 44 000 
kronor att disponera t.o.m. 2020-01-16. 

12.  Avtal mellan Stockholms universitet, 
Stressforskningsinstitutet och 
Karolinska institutet gällande 
uppdragsforskning (dnr SU FV 5.1.2-
0165-19). Föredragande: Gun-Britt 
Norberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och biträdande förvaltningschefen, planeringschef Åsa 
Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga 
närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

Henrik Lindell 

 
Justeras        
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

13.  Slutlig fördelning av anslagsmedel för 
utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå budgetåret 2018 (dnr SU FV-
2.1.1-3234-17). Föredragande: Åsa 
Borin, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att dra in 85 439 000 kronor 
från Områdesnämnden för humanvetenskap 
och 24 225 000 kronor från Områdesnämn-
den för naturvetenskap med anledning av 
underprestation inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå. 


