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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut från 

Universitetskanslersämbetet avseende 

anmälan av Stockholms universitet (dnr 

SU FV-1.1.3-3184-16). Föredragande: 

Emma Svennerstam, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna 

2.  Anhållan från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen K. Anderssons 

resestipendiefond (dnr SU FV-2.1.8-1356-

17). Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

30 800 kronor att disponera t.o.m.  

2017-12-31. 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

2.3.1.1–1366-17). Föredragande: 

Henrietta Roos, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa 

Agnieszka Bron som professor med 

omfattningen 30 procent fr.o.m. 2017-

06-01 till vidare, dock längst t.o.m. 

2017-09-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

4.  Avsättning av medel för att ordna och 

förteckna Lärarhögskolans arkiv inför 

leverans till Stockholms stadsarkiv (dnr 

SU FV-2.6.2-1381-17). Föredragande: 

Åsa Borin, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avsätta 2 500 000 

kronor till Avdelningen för arkiv och 

registratur. 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Högskolan Dalarna/PUD 

angående samverkan inom 

uppdragsutbildning Snabbspåret för 

nyanlända lärare och förskollärare 

(dnr: SU FV-6.5-1336-17). 

Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor besluter att teckna 

överenskommelsen. 
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6.  Yttrande över rapporten Metoder och 

kriterier för bedömning av prestation och 

kvalitet i lärosätenas samverkan med 

omgivande samhälle samt de tre frågor 

som ställs i remissen (dnr SU FV-1.1.3-

0370-17). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet). 

7.  Internremiss till områdesnämnderna av 

betänkandet Från värdekedja till 

värdecykel – så får Sverige en mer 

cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) (dnr SU 

FV-1.1.3-1320-17). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

8.  Internremiss till områdesnämnderna samt 

till Personalavdelningen av betänkandet 

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas 

ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) 

(dnr SU FV-1.1.3-1362-17). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk vid Institutionen 

för språkdidaktik (SU FV-6.5-0841-17, 

dok 4). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelse. 

10.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket om uppdraget 

att utveckla och konstruera nationella 

slutprov i kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (SU FV-6.5-2016-

17). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelse. 

11.  Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående 

uppdragsutbildning Introduktionskurs i 

Svenska som andraspråk med start hösten 

2017 (dnr SU FV6.5-0623-17, dok 3).  

Föredragande: Anna-Mia Bergkvist, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor besluter att teckna 

överenskommelsen. 
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12.  Begäran om dispens under 2017 och 2018 

från kravet om högst 120 högskolepoäng i 

kompletterande utbildning för utländska 

lärare (dnr SU FV-3.2.1-0961-17). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

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 Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding   


