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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturhistoriska 
riksmuseet avseende samarbete med 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-6.1.2-3174-
15). Föredragande: Malin Cederth 
Wahlström, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

2.  Anmälan av Memorandum of 
Understanding mellan Stockholms 
universitet och Mitsubishi Corporation 
(dnr SU FV-2.1.9-3047-15). 
Föredragande: Karin Davéus, 
Samverkansavdelningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

3.  Förslag från Juridiska 
fakultetensnämnden om befordran till 
professor vid Juridiska institutionen (dnr 
SU FV-2.3.2-0656-15). Föredragande: 
Karin Englesson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Teresa Simon 
Almendal, till professor i finansrätt fr.o.m.  
2015-10-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

4.  Återrapportering avseende anslag 2:64 
(ap.3) enligt regleringsbrev för 
budgetåret 2015 (dnr SU FV-1.1.1-0630-
14). Föredragande: Lovisa af Petersens, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att avge återrapportering 
till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

5.  Utlysning av medel för 
kvalitetsutveckling av utbildning, 
omgång 2 (dnr SU FV-1.1.9-0314-15). 
Föredragande: Anna-Karin Björling, 
Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 
 
 
 
 

6.  Internremiss av betänkandet Får vi det 
bättre? Om mått på livskvalitet 
(dnr SU FV-1.1.3-3154-15). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Planeringsavdelningen. 
 

Rektor beslutar att internremittera ärendet. 
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7.  Anmälan av samarbetsavtal mellan 
Vetenskapens Hus och Scania CV AB 
(dnr SU FV-6.8-2243-15). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

8.  Förlängning av tidigare ingången 
överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Regeringskansliet, 
företrätt av Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi) avseende 
samarbete med Kulturgeografiska 
institutionen (dnr SU FV-6.1.3-0867-15). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet och 
Riksbankens jubileumsfond, om beviljat 
anslag till forskningsprojekt vid 
Socialantropologiska institutionen (dnr 
SU 5.1.2-3237-15). Föredragande: 
Henrik Lindell, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar teckna avtalet. 

10.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Romanska och klassiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3179-14). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Anders 
Bengtsson till professor i franska med 
språkvetenskaplig inriktning fr.o.m. 2015-
11-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 
 
 

11.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om ändring av 
omfattningen av återanställning av 
professor efter pension vid Romanska 
och klassiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-0993-15). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet 
för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utöka Gunilla Iversens 
återanställning som professor från 75% 
till heltid fr.o.m. 2015-10-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Hans Adolfsson i närvaro av 
ställföreträdande förvaltningschef, planeringschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter 
har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linus Richert, 
Ledningskansliet (protokollförare). 
 
 
Linus Richert 
 
Justeras     
 
 
Hans Adolfsson 


