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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut om ansökan till 
Konung Carl XVI Gustafs professur i 
miljövetenskap för år 2019/2020 (dnr 
SU FV-2.3.1.1-0582-18). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

2.  Anmälan av verksamhets- och 
revisionsberättelse från Anna 
Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse 
för år 2017 (dnr SU FV-1.1.8-2040-
18). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anmälan av förvaltnings- och 
revisionsberättelser samt 
årsredovisningar för dels Harald 
Jeanssons Stiftelse, dels Harald och 
Greta Jeanssons Stiftelse för år 2017 
(dnr SU FV-1.1.8-2076-18). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anmälan av upphävande av beslut att 
återkalla delegation (dnr SU FV-1.1.2-
3107-18). Föredragande: Anna 
Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

5.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svenska institutet (SI) gällande 
betalning av studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
SI:s stipendieprogram med start läsåret 
2018/2019 (dnr SU FV-2.1.9-3091-17) 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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6.  Anmälan av yttrande till 
Justitieombudsmannen (dnr SU FV-
2.5.4-2631-18). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

7.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för kultur 
och estetik (dnr SU FV-2.3.2-0718-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Frida Beckman 
till professor i litteraturvetenskap fr.o.m. 
2018-10-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-2.3.2-0476-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Cecilia Åse till 
professor i genusvetenskap fr.o.m. 2018-10-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och International 
Hydrographic Organization avseende 
samarbete med Institutionen för 
geologiska vetenskaper (dnr SU FV-
6.1.1-3140-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

10.  Yttrande över betänkandet Juridik som 
stöd för förvaltningens digitalisering 
(SOU 2018:25) (dnr SU FV-1.1.3-
1942-18). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

11.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutionen för de 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-0051-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Anja Kraus som 
professor i de estetiska ämnenas didaktik, 
fr.o.m. 2018-10-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik.  
(dnr SU FV-2.3.2-1142-18).  
Föredragande: Kristina Löfstedt, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 

Rektor beslutar att befordra Camilla 
Thunborg till professor i pedagogik, fr.o.m. 
2018-10-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

Henrik Lindell 

 
 
 
Justeras       
    
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

13.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
gästprofessor (dnr SU FV-2.3.1.1-
2652-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Zhaojun Bai som 
gästprofessor i beräkningsmatematik med 
omfattningen 25 procent fr.o.m. 2019-01-01 
tillsvidare, dock längst t.o.m. 2021-12-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

14.  Omfördelning av intäkter för perioden 
2011-2017, samt ny fördelning av 
framtida intäkter från 2018, gällande 
avgiftsskyldiga studenter från länder 
utanför EES och Schweiz (dnr SU FV-
2.4.3-3132-18). Föredragande: Jon 
Wik, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15.  Anhållan om klassificering av kurser 
till utbildningsområde inom 
huvudområdet Folkhälsovetenskap 
(dnr SU FV-3.1.2-1926-18). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att klassificera kurser på 
grundnivå inom huvudområdet 
Folkhälsovetenskap till följande 
utbildningsområden: 

Samhällsvetenskapligt 65 procent och 
Medicinskt 35 procent. 
 


