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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Exxonmobil research and engineering 

company avseende samarbete med 

Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU FV-5.1.2-1068-17). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Specialpedagogiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1–0656-

16). Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Simo Vehmas som 

professor i specialpedagogik fr.o.m. 2017-08-

01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Specialpedagogiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1–0656-

16). Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap 

. 

Rektor beslutar att anställa Helena 

Hemmingsson som professor i 

specialpedagogik fr.o.m. 2017-08-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

4.  Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.10-1127-17). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Lena 

Mäler tjänstledighet med omfattningen 20 

procent under perioden 2017-04-01 – 2019-

03-31. 

 

5.  Nominering av student till 2017 års 

Global Swede (dnr SU FV-6.8-0629-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att i enlighet med förslag från 

det humanvetenskapliga området nominera 

Kirsten Teo-Delalay. 

6.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Institutionen 

för språkdidaktik (dnr SU FV-1.2.2-1136-

17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att utse fil dr Anna Chryssafis 

till prefekt och universitetslektor Tore Nilsson 

till ställföreträdande prefekt för perioden 

2017-08-01 – 2020-07-31. 
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7.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Filosofiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-4175-16). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 

för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att förlänga återanställning av 

Gunnar Svensson som professor med 

omfattningen 60 procent fr.o.m. 2017-04-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

8.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Centrum för social-

vetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD) (dnr SU FV 2.3.1.1–1063-17). 

Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga återanställning av 

Jan Blomqvist som professor med 

omfattningen 30 procent fr.o.m. 2017-07-01 

tills vidare dock längst t.o.m. 2018-03-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Internremiss till områdesnämnderna av 

förslag till yttrande över rapporten 

’’Metoder och kriterier för bedömning av 

prestation och kvalitet i lärosätenas 

samverkan med omgivande samhälle’’ 

samt över de tre frågor som ställs i 

remissen (dnr SU FV-1.1.3-0370-17). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

10.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi (dnr 

SU FV-1.2.2-0725-17). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Magnus 

Breitholtz till prefekt och professor Cynthia 

de Wit till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2017-08-01 – 2020-07-31.  

11.  Begäran om utlämnande av School Loan 

List Report från US Department of 

Education för perioden 2005-01-01 - 

2008-12-31 (dnr SU FV-6.1.1-2714-15).  

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge begäran till US 

Department of Education. 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutionen för organisk 

kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-1146-17). 

Föredragande: Carina Nymark, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställning av 

Per Siegbahn som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-05-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-04-30 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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13.  Donation från P.W. Richard Tham av två 

oljemålningar till Stockholms universitet; 

(dnr SU FV 2.1.8-1109-17). 

Föredragande: Camilla Hjelm, 

Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att godkänna P.W. Richard 

Thams donation av två oljemålningar; Nils 

Anderssons porträtt av J. A Berg, 1853 

(SU972) och porträtt av Helen Berg utfört av 

okänd konstnär (SU973). 

14.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Arbetsförmedlingen och Stockholms 

universitet om uppdraget Snabbspår för 

lärare och förskollärare (dnr SU FV-6.5-

6.1.2-1886-16). Föredragande: Ulla 

Lundström, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

15.  Ansökan om medel inom 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme för 

2017 (dnr SU FV-6.1.1-1085-17) 

Föredragande: Maria Högemark, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge ansökan till 

Universitets- och högskolerådet. 

 

16.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Sida avseende samarbete 

med SPIDER (dnr SU FV-6.1.1-1163-17). 

Föredragande: Nathaniel Morris, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 

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

prorektor, professor Clas Hättestrand och chefsjurist Jenny Gardbrant. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


