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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) avseende 

uppdragsutbildning med Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-1045-18). 

Föredragande: Agita Akule Larsson 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-1474-

18). Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

3.  Utseende av föreståndare för Spider 

(dnr SU FV-1.2.2.1532-18). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse fil dr John Owuor till 

ny föreståndare för Spider för perioden 2018-

05-01 – 2020-04-30.   

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Institutionen för 

ekonomisk historia och internationella 

relationer (dnr SU FV-2.3.1.1-1309-

17). Föredragande Kristina Löfstedt, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Rodney 

Edvinsson som professor i ekonomisk 

historia fr.o.m. 2018-07-01, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Yttrande över förslag till ändring i 

Boverkets föreskrifter och allmänna 

råd (2007:4) om energideklaration för 

byggnader (dnr SU FV-1.1.3-0872-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Boverket. 

6.  Yttrande över förslag till ändring i 

Boverkets byggregler (2011:6) – 

föreskrifter och allmänna råd (dnr SU 

FV-1.1.3-0873-18). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Boverket. 
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7.  Anmälan av yttrande över utkast till 

det nationella forskningsprogrammet 

om klimat – en forskningsagenda för 

programmets aktiviteter 2017 – 2026, 

(dnr SU FV-1.1.3-1330-18). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

8.  Anmälan av yttrande över utkast till 

Forskning för ett integrerat och 

kunskapsbaserat hållbart 

samhällsbyggande – forskningsagenda 

för det nationella 

forskningsprogrammet för hållbart 

samhällsbyggande (dnr SU FV-1.1.3-

1332-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

9.  Yttrande över utkast till regional 

handlingsplan för grön infrastruktur i 

Stockholms län (dnr SU FV-1.1.3-

0623-18). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Länsstyrelsen Stockholm. 

10.  Yttrande över promemorian 

Kompletterande utbildning för 

personer med avslutad utländsk 

utbildning (U2018/01274/UH) (dnr SU 

FV-1.1.3-1037-18). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

11.  Central finansiering vid 

samlokalisering i NPQ-husen (dnr SU 

FV-2.9.1-3609-14). Föredragande: 

Helena Linnell, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fördela totalt 830 542 

kronor till Institutionen för matematikämnets 

och naturvetenskapsämnenas didaktik 

(MND), 6 469 423 kronor till Institutionen 

för biologisk grundutbildning (BIG), 988 188 

kronor till Östersjöcentrum (ÖC), 11 813 300 

kronor till Institutionen för ekologi, miljö 

och botanik (EMB) samt 3 106 764 kronor 

till Fastighetsavdelningen för omkostnader 

med anledning av beordrad flytt. 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket angående 

uppdragsutbildning för 

modersmålslärare med start hösten 

2018 (dnr SU FV-6.5-0661-18).  

Föredragande: Daniela Nordgren 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor besluter att teckna 

överenskommelsen. 
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13.  Utseende av dataskyddsombud (dnr SU 

FV-2.5.5-3970-16). Föredragande: 

Åsa Borin, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

14.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

utseende av ställföreträdande prefekt 

vid Institutionen för biokemi och 

biofysik (dnr SU FV-1.2.2-1139-18). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Gunnar von 

Heijne till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2018-06-01 – 2019-07-31. 

15.  Yttrande över förslag till föreskrifter 

om ändring i Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 

2013:1) om grundläggande behörighet 

och urval (dnr SU FV 1.1.3-1544-18). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Universitets- och högskolerådet. 

16.  Anmälan av beslut från 

Universitetskanslersämbetet (dnr SU 

FV-1.1.7-0450-18). Föredragande: 

Tove Holmqvist, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut från 

Universitetskanslersämbetet (dnr SU 

FV-1.1.7-3601-17). Föredragande: 

Tove Holmqvist, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

18.  Beviljande av EU-projektet 

“SkillsMatch” (dnr SU FV- 6.1.1-

1661-18) Föredragande: Lars Emrén, 

Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Beslut om godkännande av bidragsvillkoren 

för EU-projektet ”SkillsMatch” (Agreement 

number LC-00822001). 

19.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (dnr SU FV-2.3.1.1–1652-18). 

Föredragande: Petra Nodler, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Sture Hansson 

som återanställd professor med omfattningen 

5 procent fr.o.m. 2018-06-01 tills vidare, 

dock längst till och med 2019-05-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

20.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildning för lärare med start 

vårterminen 2019 inom ramen för 

Lärarlyftet II (SU FV-6.5-1566-18). 
Föredragande: Rebecca Röhlander, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att avge offert till Skolverket. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro 

av prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino 

Örnfeldt. 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.  Beslut gällande finansiering av 

följeforskning av uppdraget att anordna 

fler relevanta sommarkurser 

(dnr SU 306-1.1.9-0194-18). 

Föredragande: Hanna Sveen, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd.  

 

Rektor beslutar att fördela 264 749 kr från 

Rektors strategiska medel för lärarutbildning 

till Institutionen för pedagogik och didaktik.  


