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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om fortsatt 
återanställning av professor efter 
pension vid Institutionen för kultur och 
estetik (dnr SU FV-2.3.1.1-2462-16). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Bo 
Holmqvist som professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2016-11-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

2.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-2.3.10–
2374-16). Föredragande: Kristina 
Löfstedt, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Markus 
Jäntti tjänstledigt med omfattningen 70 
procent under perioden 2016-08-01–2017-
06-30. 
 
 
 

3.  Anmälan av beslut om 
internremittering av delbetänkande från 
Miljömålsberedningen med förslag om 
en klimat- och luftvårdsstrategi för 
Sverige (dnr SU FV-1.1.3-2148-16). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om 
uppdraget Lärarlyftet II (dnr SU FV-
6.5-1097-16). Föredragande: Anna-
Mia Bergkvist Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Forum för levande 
historia om kursen ”Motverka rasism 
och främlingsfientlighet i förskolan 
och skolan” (dnr SU FV-6.5-0653-16). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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6.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om 
uppdragsutbildning för 
modersmålslärare, studiehandledare på 
modersmål, klass- och ämneslärare 
(dnr SU FV-6.5-0752-16). 
Föredragande: Anna-Mia Bergkvist 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 
 

7.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Sociologiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-2488-16). Föredragande: Tina 
Sjöberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Barbara 
Hobson som professor med omfattningen 20 
procent fr.o.m. 2016-08-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2016-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 
 

8.  Yttrande över remisspromemorian  –
En försöksverksamhet med betyg från 
årskurs 4 (dnr SU FV-1.1.3-1626-16). 
Föredragande: Hanna Sveen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 
 
 
 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut angående samarbete 
med Psykologiska institutionen (dnr 
SU FV-5.1.2-2050-15). Föredragande: 
Anders Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

10.  Yttrande över betänkandet Likvärdigt, 
rättssäkert och effektivt – ett nytt 
nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 
(dnr SU FV-1.1.3-1851-16). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 
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11.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Havs- och 
vattenmyndigheten avseende 
samarbete med Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-
6.1.1-1961-16). Föredragande: Anders 
Jigin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 
 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


