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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-2.3.1.1‐0254-18). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Lars 

Pettersson som professor på heltid fr.o.m. 

2018-05-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2019-04-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2.  Samarbetsavtal mellan Täby kommun 

och Vetenskapens Hus (dnr SU FV-

6.1.3-0268-18). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0288-18). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Piergiorgio 

Percipalles anställning som gästprofessor 

med omfattningen 20 procent fr.o.m. 2018-

01-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2020-12-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

4.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Romanska och klassiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0297-18). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att återanställa Diana Bravo 

som professor med omfattningen 10 procent 

fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2018-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

5.  Anhållan om yrkesexamen som 

teckenspråks- och dövblindtolk (dnr 

SU FV-3.2.5-3655-17). Föredragande: 

Tove Holmqvist, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

6.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Atrogi AB avseende 

samarbete med Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-

Grens institut (dnr SU FV-5.1.2-3611-

17). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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7.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1–4387-17). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunnar von 

Heijne som professor med omfattningen 100 

procent fr.o.m. 2018-07-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2019-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för organisk kemi (dnr SU 

FV-2.3.1.1–4404-17). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Jan-Erling 

Bäckvall som professor med omfattningen 50 

procent fr.o.m. 2018-01-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2018-12-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Juridiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.1.2-2008-17). 

Föredragande: Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa professor Jane 

Reichel som professor i förvaltningsrätt 

fr.o.m. 2018-04-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

10.  Ansökan om fortsatt tjänstledighet från 

professor vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.10-0304-

15). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Fredrik 

Uggla tjänstledighet under perioden 2017-12-

05 –  2019-06-30.    

11.  Rättelse av beslut 2017-06-22 

angående förslag till utdelning av 

donationsstipendier inom Juridiska 

fakulteten för läsåret 2017/2018 

(SU FV-2.1.9-0859-17) 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 

med Juridiska fakultetsnämndens (del.) 

förslag. 

12.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och PPS AB Enskede Byskola för 

arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-0276-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

13.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Haninge kommun för 

arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-0275-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar teckna avtalet.  
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14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Södertälje friskola AB för 

arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-0274-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

15.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Södertälje kommun för 

arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-0278-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

16.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 

för arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV- 6.7-0273-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

17.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Huddinge kommun för 

arbetsplatsförlagt lärande i 

arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-0277-

18). Föredragande: Gunilla Oredsson 

Blomberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

18.  Revidering av stadgar för Centrum för 

universitetslärarutbildning (dnr SU-

FV-1.2.1-4040-17). Föredragande: 

Henrik Lindell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd.  

 

Rektor beslutar fastställa stadgarna enligt 

förslag.   

19.  Överenskommelse om medfinansiering 

av driften för MAX IV, 2019-2023 

(dnr SU FV-6.1.2-0311-18).  

Föredragande: Anna-Karin Tidén,  

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

20.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Mittuniversitetet 

avseende samarbetet med Institutionen 

för naturgeografi (SU FV-6.1.3-4401-

17). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

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

av prorektor, professor Clas Hättestrand, och biträdande förvaltningschef Åsa 

Borin. 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    

21.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Karolinska 

institutet om Centrum för forskning om 

äldre och åldrande (ARC) samt 

Centrum för forskning om ojämlikhet i 

hälsa (CHESS) (dnr SU FV-6.1.2-

0319-18). Föredragande: Felicia 

Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna.  

 

22.  Anmälan av överklagande och därtill 

hörande handlingar avseende 

disciplinnämndens beslut att avstänga 

en student vid Institutionen för socialt 

arbete (dnr SU FV-2.5.1-4014-17). 

Föredragande: Björn Gustavsson, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

23.  Revidering av Besluts- och 

delegationsordning för Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-0136-18). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa Besluts- och 

delegationsordning för Stockholms 

universitet enligt förslag. 

Detta beslut ersätter Besluts- och 

delegationsordning för Stockholms 

universitet fastställd av rektor 2016-06-30. 

   


