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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av avtal Databrary Access 

Agreement (dnr SU FV-6.1.1-0012-

17). Föredragande: Gunilla Allstig, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

2.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Specialpedagogiska institutionen (dnr: 

SU FV-2.3.1.1–3775-16). 

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Rune Sarromaa 

Hausstätters anställning som gästprofessor 

med omfattniningen 20 procent fr.o.m. 2017-

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

12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

3.  Anmälan av Samarbetsavtal mellan 

Vetenskapens Hus och Täby kommun 

(dnr SU FV-6.1.3-4157-16). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

4.  Finansieringskontrakt för Nordita 2017 

mellan Nordiska Ministerrådet och 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

6.1.1-0054-17). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna kontraktet. 

 

 

 

 

 

5.  Yttrande över förslag till ändringar i 

Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2015:3) om 

högskoleprovet (dnr SU FV-1.1.3-

3698-16). Föredragande: Peter 

Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Universitets- och högskolerådet.  

 

 

 

 

6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2–0464-

16). Föredragande: Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Göran 

Sundström till professor i statsvetenskap med 

inriktning mot offentlig förvaltning och 

förvaltningspolitik, fr.o.m. 2017-01-11, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Delegation till vicerektor för det 

naturvetenskapliga området. 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera sin 

beslutanderätt, med undantag för ärenden 

rörande professorer, till vicerektor, professor 

Anders Karlhede, under perioden  

2017-01-18 – 2017-01-20. 

8.  Slutlig fördelning av anslagsmedel för 

utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå budgetåret 2016 (dnr SU FV-

1.1.4-3156-15). Föredragande: Åsa 

Borin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att dra in 1 600 000 kronor 

från Områdesnämnden för humanvetenskap 

med anledning av underprestation inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 

 

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

prorektor, professor Clas Hättestrand och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

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

närvarande har varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

Monireh Shirani 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

 

 

 


