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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

uppdraget att ge kursen Motverka 

främlingsfientlighet och rasism i förskola och 

skola (dnr SU FV-6.5-0524-17). 

Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

2.  Förslag till innehavare av sabbatsterminer för 

läsåret 2017/2018 (dnr SU FV-5.1.2-3905-

16). Föredragande: Yliali Asp, 

Områdeskansliet för humanvetenskap samt 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

3.  Fördelning av statsbidrag för studentinfly-

tande 2017 (dnr SU FV-2.1.1-0533-17). 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Avdelningen för planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

4.  Fördelning av särskilda medel för 

kompletterande utbildning för personer med 

avslutad utländsk socionomutbildning 2017 

(dnr SU FV-2.1.1-0534-17). Föredragande: 

Susanne Lindfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela 300 000 kronor 

för planering och uppbyggnad av 

kompletterande utbildning för personer med 

avslutad utländsk socionomutbildning samt 

300 000 kronor för samordning av arbetet 

med utbildningen till Institutionen för socialt 

arbete. 

5.  Förslag från Humanistiska fakultetsnämnden 

om ändring av återanställning för professor 

efter pension vid Institutionen för svenska 

och flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1-2942-

16). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar, med ändring av beslut 2016-

09-29, att återanställa Gunilla Jansson som 

professor med omfattningen 100 procent 

fr.o.m. 2017-03-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2017-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

6.  Yttrande över betänkandet En svensk 

flygskatt (SOU 2016:83) (dnr SU FV-1.1.3-

4047-16). Föredragande: Anna-Karin 

Orsmark Hermansson, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Finansdepartementet). 
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7.  Yttrande över betänkandet Ordning och reda 

i välfärden (SOU 2016:78) (dnr SU FV-

1.1.3-3811-16). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-2745-

16). Föredragande: Emma Svennerstam, 

Avdelningen för planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

9.  Förslag till digitalisering av VFU-rapporter 

för programstudenter inom lärarutbildningen 

(dnr SU FV-3.2.3-0557-17). Föredragande: 

Fredrik Strålind, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att digitalisering av VFU-

rapporter inom lärarutbildningen ska 

genomföras. 

10.  Förlängning av avtal mellan Stockholms 

universitet och Areim Stockholm 

Brädstapeln AB avseende samarbete med 

Institutionen för data- och systemvetenskap 

(dnr SU FV 6.1.3-3974-16). Föredragande: 

Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna förlängning av 

avtalet. 

 

11.  Yttrande över betänkandet SOU 2016:77, En 

gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att 

alla unga ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning (U2016/04660/GV), (dnr 

SU FV-1.1.3-352-17). Föredragande: Hanna 

Sveen, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet).  

12.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till professor 

vid Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU FV-2.3.2-2465-16). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Aji Mathew till 

professor i materialkemi med inriktning mot 

biopolymerbaserade funktionella material 

fr.o.m. 2017-03-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

13.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till professor 

vid Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.2-2871-16). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Catarina Rydin 

till professor i växtsystematik med inriktning 

mot landväxter fr.o.m. 2017-03-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 



  3 (4) 

14.  Utseende av ledamot och suppleant samt 

nominering av ordförande till styrelsen för 

Swetox (dnr SU FV-1.2.2-0327-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap, att 

utse professor Elena Gorokhova, 

Institutionen för miljövetenskap och 

analytisk kemi till ledamot och professor 

Andrzej Woljcik, Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut till 

suppleant för perioden 2017-04-01- 2020-03-

31. 

Rektor beslutar vidare att till ordförande 

nominera professor Lisa Sennerby Forsse.  

15.  Anmälan av beslut om disponering av medel 

från Henrik Granholms stiftelse till 

strategiska satsningar (dnr SU FV-2.1.8-

0518-17). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

 

16.  Utseende av tillförordnad prodekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (dnr SU 

FV-1.2.2-0546-17). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden 2017-02-23 – 

2017-12-31, utse professor Tommy 

Lundström till tillförordnad prodekanus. 

 

17.  Anmälan av beslut om särskild dokumentation 

enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 

till 2 kap 3 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (dnr SU 

FV-1.1.8–0537-17). Föredragande Pia 

Grankvist, Ekonomiavdelningen. 

Läggs till handlingarna.  

18.  Ändring av beslut avseende ordförande och 

ledamöter i styrelsen för Östersjöcentrum 

(dnr SU FV-1.1.2-0425-17). Föredragande: 

Monireh Shirani, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.   
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19.  Internremiss till Områdesnämnderna av 

betänkandet Saknad! Uppmärksamma 

elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 

(dnr SU FV-1.1.3-0514-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 

  

 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).  

 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Clas Hättestrand 

 


