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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Resestipendier ur 

Jubileumsdonationen, Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse (dnr SU FV 

2.1.9-1805-16). Föredragande: Aina 

Saffo, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier enligt 

förslag. 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Engelska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-2734-16). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för kultur 

och estetik (dnr SU FV-2.3.2-0567-16). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Jobst Welge till 

professor i litteraturvetenskap fr.o.m. 2016-

11-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

4.  Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU FV-1.1.2-2908-

16). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar på förslag av vicerektor för 

det humanvetenskapliga området att utse 

docent Jan Pedersen till föreståndare och 

docent Yvonne Lindqvist till 

ställföreträdande föreståndare för perioden 

2017-01-01—2019-12-31. 

5.  Avtal mellan BONUS och Stockholms 

universitet, Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik (dnr SU FV-6.1.1-

3188-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

6.  Avtal mellan Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(IRSN) och Stockholms universitet, 

Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(dnr SU FV-6.1.1-3170-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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7.  Yttrande avseende 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. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet (Miljö- och 

energidepartementet). 

8.  Anmälan av internremiss av En 

funktionshinderspolitik för ett jämlikt 

och hållbart samhälle – Myndigheten 

för delaktighets förslag på struktur för 

genomförande, uppföljning och 

inriktning inom 

funktionshindersområdet (dnr SU 

FV-1.1.3-3176-16). Föredragande: 

Anna-Karin Orsmark Hermansson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

9.  Anhållan från Romanska och klassiska 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen för en 

docentur i spanska språket (dnr SU 

FV-2.1.8-3223-16). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med             

15 500 kronor att disponera t.o.m.            

2017-10-19. 

 

10.  Förslag till utdelning av stipendier ur 

Högskoleföreningens stiftelse för 

docentstipendier (dnr SU FV-2.1.8-

2549-16). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att dela ut 10 000 kronor till 

docent Anna-Lena Ström, Institutionen för 

neurokemi. 

11.  Anmälan av Stockholms universitets 

svar på frågor i samband med 

Universitetskanslersämbetets 

uppföljning och utvärdering av 

försöksverksamhet med övningsskolor 

och övningsförskolor inom lärar- och 

förskollärarutbildningar (dnr SU FV-

1.1.9-4126-15). Föredragande: Anna-

Karin Björling, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

12.  Avsiktsförklaring mellan Stockholms 

universitet och Pfizer avseende 

utbildningssamverkan (dnr SU FV-

6.1.2-3103-16). Föredragande: Eva 

Klasson Wehler, 

Samverkansavdelningen. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar teckna avsiktsförklaringen. 
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13.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Forum för levande historia och 

Stockholms universitet om kursen 

Motverka rasism och 

främlingsfientlighet i förskolan och 

skolan (dnr SU FV-6.5-0653-16). 

Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor besluter att teckna 

överenskommelsen. 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

projektet Samverkan för bästa skola 

(dnr SU FV-6.5.-3243-16). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

15.  Beslut angående generell dispens vid 

intern representation i samband med 

julfirande 2016 (dnr SU FV-1.1.4-

3242-16). Föredragande: Sanna 

Eklund, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

16.  Utseende av tillförordnad prefekt vid 

Engelska institutionen (dnr SU FV-

1.2.2-2798-14). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Yvonne Svanström som tillförordnad 

prefekt för perioden 2016-10-24 – 2017-01-

31 under ordinarie prefekts frånvaro. 

Det antecknas till beslutet att 

uppdragstillägg ska utgå till Svanström i 

enlighet med förslag.  

 

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

förvaltningschef Susanne Thedéen. 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    

 

 

 


