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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning för gästprofessor vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1-1477-

16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att förlänga Lena Ekbergs 

anställning som gästprofessor fr o.m. 2016-

08-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-

07-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

2.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1478-16). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa Inger 

Lindberg som professor med omfattningen 

25 procent fr.o.m. 2016-07-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2016-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

3.  Förslag till innehavare av Lars Hiertas 

professur i nationalekonomi (dnr SU 

FV-2.3.1.1–1416-16). Föredragande: 

Kristina Löfstedt, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att utse professor Peter 

Fredrikssons till innehavare av Lars Hiertas 

professur i nationalekonomi.  

 

Det antecknas att beslutet inte innebär någon 

ändring av arbetsuppgifter. 

 

4.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Finspångs kommun avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-1485-

16). Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

5.  Anhållan från Katedralskolan i 

Linköping, Uppsala universitet och 

Norrköpings kommun om disponering 

av avkastningen ur Stiftelsen Aron 

Svenssons premie- och stipendiefond 

(dnr SU FV-2.1.9-1483-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

9 400 kronor att disponera t.o.m.  

2017-05-11. 
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6.  Anhållan från Institutionen för socialt 

arbete om disponering av avkastningen 

ur Axel Hirschs stiftelse (dnr SU FV-

2.1.9-1482-16). Föredragande: Anja 

Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

3 800 kronor att disponera t.o.m.  

2017-05-11. 

7.  Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Sigrid Arrhenius’ 

stipendiefond (dnr SU FV-2.1.9-1484-

16). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

78 000 kronor att disponera t.o.m.  

2017-05-11. 

 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1500-16). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Per Siegbahn 

som professor med omfattningen 50 procent 

fr.o.m. 2016-05-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2017-04-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildningen för speciallärare 

med start vårterminen 2017 inom 

ramen för Lärarlyftet II (dnr SU FV-

6.5–1354-16). Föredragande: Ulla-

Brita Ekqvist, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att avge offerten till 

Skolverket. 

10.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-0918-16). Föredragande: 

Felicia Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Jonas 

Häckner till prefekt och professor Rikard 

Forslid till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 

 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Svensk 

Kärnbränslehantering AB avseende 

samarbete med Institutionen för 

naturgeografi (SU FV-6.1.2-1507-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och 

Strålsäkerhetsmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

naturgeografi och Institutionen för 

geologiska vetenskaper (SU FV-6.1.2-

1508-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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13.  Fördelning av medel till 

övningsskoleverksamheten. 

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar  

att fördela medel avseende perioden  

2016-01-01— 2017-12-31 enligt nedan: 

Studentavdelningen: 

484 720 kronor, 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 

2 740 215 kronor, 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

1 530 369 kronor, 

Institutionen för språkdidaktik: 

1 530 369 kronor, 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

1 530 369 kronor, samt 

att över- eller underskott på 

Studentavdelningens bidragsprojekt för 

extra VFU-ersättning ska fördelas med en 

fjärdedel vardera till ovanstående 

institutioner efter bokslutet för år 2016.  

14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Tjänstemännens 

centralorganisation avseende 

samarbete med Institutet för social 

forskning (dnr SU FV 6.5-1487-16). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

15.  Internremiss till områdesnämnderna av 

förslag till yttrande över betänkandet 

Trygghet och attraktivitet – en 

forskarkarriär för framtiden (SOU 

2016:29) (dnr SU FV-1.1.3-1293-16). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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16.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om nedläggning av 

Strategiskt Centrum för 

biomembranforskning (CBR) (dnr SU 

FV-1.2.1-1147-16). Föredragande: 

Henrik Lindell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att lägga ner Strategiskt 

Centrum för biomembranforskning (CBR) 

fr.o.m. 2016-05-31.  

 

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

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


