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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Strategisk satsning till forsknings-

infrastrukturen DEMSCORE 

(Democracy, Environment, Migration, 

Social policy, COnflict and 

Representation) (dnr SU FV-5.1.2-

0540-19). Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

under förutsättning av att DEMSCORE 

beviljas finansiering av VR avsätta totalt 

1 000 000 kronor per år, med fördelningen 

500 000 kr till SOFI och 500 000 kr till 

Statsvetenskapliga institutionen, under den 

period som VR beviljar finansiering i denna 

ansökningsomgång. Övrig medfinansiering 

ska belasta fakultet och involverade 

institutioner. 

2.  Strategisk satsning till Historiska 

institutionen för genomförande av 

konferensen ”Urbanity in the 

Periphery” med anledning av Stads- 

och kommun-historiska institutets 100-

årsjubileum (dnr SU FV-6.3-0541-19). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

avsätta 275 000 kronor. 

3.  Anmälan av yttrande till 

Universitetskanslersämbetet (dnr SU 

FV-1.1.7-4489-18). Föredragande: 

David Palmqvist, Rättssekretariatet. 

 

Läggs till handlingarna 

4.  Anmälan av beslut om godkännande av 

mission statement för Stockholms 

universitets deltagande i 

universitetsnätverket CIVIS – a civic 

European University (dnr SU FV-

6.1.1-0311-19). Föredragande: Malin 

Cederth Wahlström, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna.   

5.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1-0485-19). Föredragande: 

Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 

naturvetenskap  

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Anders Lansner 

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.  
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6.  Förslag till redovisning av 2018 års 

miljöarbete enligt förordningen 

(2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter (dnr SU FV- 2.10.3-0082-

19). Föredragande: Jenny Lilliehöök, 

Fastighetsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att fastställa redovisning av 

2018 års miljöarbete enligt förordningen 

(2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter. 

7.  Förslag från Områdesnämnden för  

naturvetenskap att låta en forskare vid  

Stockholms Resilienscentrum få  

ansöka om befordran till professor (dnr 

SU FV-2.3.2-0054-19). Föredragande: 

Katariina Kiviniemi Birgersson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att Maja Schlüter ges 

möjlighet att ansöka om befordran till 

professor.  

8.  Utseende av ordförande och ledamöter 

i styrelsen för Stockholms 

matematikcentrum (dnr SU FV-1.2.2-

0454-19). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, i samråd med rektor vid 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH), att för 

perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 utse 

professor Gregory Arone, Matematiska 

institutionen, Stockholms universitet, till 

ordförande. Vidare utses till ledamöter 

docent Jonas Bergström, Matematiska 

institutionen, Stockholms universitet, docent 

Annemarie Luger, Matematiska institutionen, 

Stockholms universitet, professor Sandra di 

Rocco, Institutionen för matematik, KTH, 

universitetslektor Tetyana Pavlenko, 

Institutionen för matematik, KTH, professor 

Anders Szepessy, Institutionen för 

matematik, KTH. 

Det antecknas att en studentrepresentant från 

respektive lärosäte ingår i styrelsen. 

9.  Utseende av ordförande och ledamöter 

i styrelsen för Internationella 

Meteorologiska institutet (dnr SU FV-

1.2.2-0455-19). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att för perioden 2019-01-01 – 

2021-12-31 utse professor Johan Kleman, 

Stockholms universitet till ordförande. 

Vidare utses till ledamöter professor Anna 

Rutgersson, Uppsala universitet, enhetschef 

Heiner Körnich, SMHI, professor Per 

Holmlund, Stockholms universitet, professor 

Caroline Leck, Stockholms universitet, 

professor Fabien Roquet, Göteborgs 

universitet. 

10.  Beslut om särskild dokumentation enligt 

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 

2 kap 3 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (dnr 

SU FV-1.1.8-0534-19). Föredragande 

Aldona Stowik, Ekonomiavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

biträdande förvaltningschef, Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft 

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

Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras       

    

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

11.  Yttrande över En ren jord åt alla – en 

europeisk strategisk långsiktig vision 

för en stark, modern, konkurrenskraftig 

och klimatneutral ekonomi (dnr SU 

FV-1.1.3-0348-19). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Miljö- och 

energidepartementet). 


