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 Ärende 

 

Åtgärd 

1. Anmälan av beslut från  

Överklagandenämnden för högskolan 

2014-12-12 (dnr SU FV-3.2.1-2499-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

2. Samarbetsavtal mellan Vetenskapens Hus 

och Midroc Automation AB (dnr SU FV-

6.1.2-0100-15). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

3. Godkännande av bidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Barn och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-0145-15). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

 

4. Anmälan av förlängning av 

överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen angående 

samarbete med Centre for Health Equity 

Studies (CHESS) (dnr SU FV 6.1.2-

2381-14). Föredragande: Kajsa Ljung, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

5. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

uppdragsutbildning om att genomföra 

utbildning för nyanländas lärare och 

skolledare (dnr SU FV-6.1.2-0909-14). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

6. Nationell inventering av språkämnen (dnr 

SU FV-6.1.2-3303-14). Föredragande: 

Lovisa af Petersens, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar avge underlag till SUHF.  
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7. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om utökning av antalet suppleantplatser i 

Juridiska fakultetsnämnden för 

studeranderepresentanter på grund- och 

avancerad nivå (dnr SU FV-1.2.2-3620-

14). Föredragande: Karolina Alveryd, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utöka antalet 

suppleantplatser för 

studeranderepresentanter på grund- 

och avancerad nivå från en till två. 

8. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för organisk kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-

0128-15). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Margareta 

Blomberg som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2015-02-

01 tills vidare, dock längst till och med 

2017-01-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9. Förfrågan från Gyllenbergs 

konstmuseum, Helsingfors, avseende lån 

av konstverk till utställningen 

Maskerader, cirkusnöjen och gatukonst. 

Utställningen pågår under tiden 16/9 

2015 – 3/1 2016 (dnr SU FV-2.1.8 - 

0156-15). Föredragande: Camilla Hjelm, 

Konstvetenskapliga institutionen. 

 

Rektor beslutar om utlån av målningarna 

Kvacksalvaren, Markusplatsen och Under 

karnevalen, i enlighet med vad som anges 

i skrivelse. 

 

Packning och transport av konstverket 

ombesörjs av konstintendenten i 

samarbete med konservator. 

10. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska (dnr SU FV-

2.3.1.1-0138-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Ewa 

Teodorowicz Hellman som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2015-02-

01 tills vidare, dock längst till och med 

2015-05-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

 

11. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Engelska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-0140-

15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Nils 

Lennart Johannesson som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2015-03-

01 tills vidare, dock längst till och med 

2015-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

12. Ekonomiskt bidrag till anställning av 

internationell handläggare. 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

tilldela Studentavdelningen 317 000 

kronor för anställning av Mascha 

Schepers under 2014. 

 

13. Fördelning av medel för särskilt 

pedagogiskt stöd till studenter med 

funktionshinder 2015 (dnr SU FV-3.9-

3323-13). Föredragande: Susanne 

Lindfors, Planeringsavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar att tilldela Enheten för 

utbildningstolkning 4 291 000 kronor och 

Studentavdelningen 7 658 000 kronor för 

2015. 
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14. Yttrande över föreskrifter om ändring i 

Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2013:1) om 

grundläggande behörighet samt urval 

(dnr SU FV-1.1.3-3808-14). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Universitets- och högskolerådet. 

15. Anmälan från Institutionen för 

naturgeografi om misstänkt fusk i form 

av otillåtet hjälpmedel i kursen Tillämpad 

modellering för miljöanalys, 15 hp (dnr 

SU FV-2.5.1-3872-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

16. Deltagande som partner i projekt inom 

Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnad (KA2), 

Ekonomisk-historiska institutionen (dnr 

SU FV-6.4-0158-15). Föredragande: 

Helena Björck, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att signera mandatbrevet.  

17. Förlängt bilateralt utbytesavtal mellan 

Stockholms universitet och University of 

Vermont, USA, (dnr SU FV-6.1.1-0160-

15). Föredragande: Tom Morell, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

18. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängd 

återanställning av professor efter pension 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

3776-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Uno 

Svedin som professor med omfattningen 

30 procent fr.o.m. 2015-02-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2015-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

19. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängd 

anställning av gästprofessor i data- och 

systemvetenskap, vid Institutionen för 

data och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.1.1-3775-14). Föredragande: Agneta 

Wong, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Göran Cars 

anställning som gästprofessor på 20 

procent fr.o.m. 2015-02-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2015-06-30 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

20. Anhållan från Kulturgeografiska 

institutionen och Institutionen för 

naturgeografi om disponering av 

avkastningen ur Lillemor och Hans W-

son Ahlmanns fond för geografisk 

forskning (dnr SU FV 2.1.8-0079-15). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

50 000 kronor. 
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21. Anhållan från Historiska institutionen om 

disponering av avkastningen ur Stiftelsen 

till minne av Torvald Höjer (dnr SU FV 

2.1.8-3877-14). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med       

2 600 kronor. 

 

22. Anhållan från Kulturgeografiska 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Axel Lagrelius fond för 

geografisk forskning (dnr SU FV 2.1.8-

0078-15). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med     

45 000 kronor. 

 

23. Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Gerard de Geers stiftelse 

för kvartärgeologisk forskning (dnr SU 

FV-2.1.9-3840-14). Föredragande: 

Carola Karpegård, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

6 000 kronor. 

24. Anhållan från Matematiska institutionen 

om disponering av avkastningen ur 

Professor G. Mittag-Lefflers stiftelse (dnr 

SU FV 2.1.9-0164-15). Föredragande: 

Carola Karpegård, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

3 000 kronor. 

 

25. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

angående samarbete med Institutionen 

för pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.1.2-0184-15). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen 

26. Förslag från Planeringsavdelningen om 

ändring av riktlinje rörande betygsskala 

för VFU vid Stockholms universitet. (dnr 

SU FV-3.2.5-0186-15). Föredragande: 

Per Båvner, Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslaget. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linus Richert, 

Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

 

Linus Richert 

 

Justeras     

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


