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God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2019!

Som föreståndare skulle jag vilja tacka er alla för era insatser under 2018, som har
varit ett bra och lyckosamt år för institutet. Vår forskning och den kunskap den
genererar behövs mer än någonsin i dagens samhälle och vi har spännande år
framför oss då det gäller att ta vara på de möjligheter som integrationen i
Psykologiska institutionen innebär. Samtidigt ska man inte sticka under stol med att
sammanslagning, utveckling av utbildning och flytt kommer att innebära en hel del
arbete och utmaningar, där alla krafter behövs. Men innan vi tar oss an de
utmaningarna så är vi värda att unna oss en riktigt skön avkoppling under helgerna
med helt andra prioriteringar än jobbets.
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2019
önskar
Hugo

PERSONALNYTT
Jimmy Hermansson började arbeta som forskningsassistent i enheten för
psykoneuroimmunologi den 4 december. Jimmy har en master of science i psykologi
och kommer huvudsakligen att arbeta med Gustav Nilsonne i Sleepy Brain-projektet.
Personalavdelningens information om arbetgivardeklaration på individnivå
Fr.o.m. 190101 måste alla arbetsgivare i Sverige lämna uppgifter till Skatteverket om
bruttolöner och skatteavdrag för sina anställda varje månadi stället för varje år som
tidigare.
Ändringen innebär att arbetsgivaren inte kan återbetala skatteavdrag som gjorts när t
ex en ledighetsansökan för månaden inte kommit i tid till lönehandläggaren. Mindre
skulderdras från kommande lön där det är möjligt.
Arbetstagare kan med hjälp av e-legitimation logga in sig på ’Mina sidor’ hos
Skatteverket och se sina bruttolöner och inbetalda skatter när som helst under året.
Exempel: Kalle ska vara tjänstledig under perioden 190101 – 191231.
Ledighetsansökan kommer till lönehandläggare den 21/1 vilket innebär att Kalle får

en hel månadslön utbetald i januari. Kalles månadslön är 40 000, skatteavdrag 10
000 och nettolön 30 000. Lönehandläggaren måste skicka en faktura till Kalle
på 40 000 eftersom skatteavdraget på 10 000 har skickats till Skatteverket
och återbetalas därmed till den anställde först efter kommande
inkomstdeklaration våren 2020.

AKTUELLT
Ingen fruktkorg levereras vecka 52 och i nyårsveckan kommer frukten och mjölken
först på onsdag.
Ta hem eventuella kvarglömda matlådor. Matlådor i korgarna kommer att slängas den
2 januari.
Våra ytterdörrar kräver kort och kod under perioden 21 december–7 januari 2019.
Bättre värme i föreläsningssalen
För att få en bra temperatur i föreläsningssalen, rum 207, får stolar och bord får inte
ställas framför fönstret vid pianot, eftersom de där blockerar varmluft från
värmeelementet. Den som möblerar med ihopfällda bord och stolar i staplar ansvarar
också för att ställa tillbaka dem där de stod.

Universitetets strategier

Stockholms universitet har formulerat strategier för 2019–2022 som anger den
övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och
prioriteringar under de närmaste åren.
»Läs mer
Nya forskningsprojekt och GDPR
Ni som startar nya projekt glöm inte att om projektet hanterar personuppgifter enligt
GDPR ska ni lägga till projektet i vår personregisterförteckning. Enhetscheferna
samlar in informationen.
Datasäkerhet
Lagrar ni personuppgifter på era bärbara datorer, tjänstemobiler, usb-minnen eller
liknande och någon enhet blir stulen eller förlorasså måste incidenten omedelbart
rapporteras till universitetets dataskyddsombud,dso@su.se. Enligt GDPR måste
personuppgiftsincidenter anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
Ny resebyrå
Universitetet har upphandlat en ny resebyrå: Egencia. Vi återkommer när vi vet mer
om vad det innebär för våra resebokningar.

Klimatångest?
Ni vet väl att ni kan återvinna
matförpackningar? Torka ur matlådor
och skölj ur dryckesbehållare och lägg
dem sedan i återvinningskärlen i
postrummet, rum 221, där vi har
återvinningskärl för det mesta: papper,
kartong, plast, glas, glödlampor, toner,
batterier och elektronik.
»Institutets miljöhandlingsplan

KALENDARIUM

20

Torsdag 2018-12-20 julbord med Psykologiska institutionen för
institutets anställda enligt särskild inbjudan.

DEC
Personalmöten i föreläsningssalen
Måndag 2019-02-18 9.00–12.00
Måndag 2019-05-13 9.00–12.00

14

Kick-off med Psykologiska institutionen 14–15 augusti 2019 på Vår
Gård i Saltsjöbaden. (Inbjudan skickas ut till institutets anställda under
våren.)

AUG

16

Institutets eget personalinternat 2019 är den 16–17 september på
Rånäs slott. (Inbjudan skickas ut till institutets anställda under våren.)

SEP

Nyhetsbrevet utkommer ungerfär en gång i månaden och informerar
samtliga medarbetare vid Stressforskningsinstitutet om aktuell verksamhet.
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