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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Områdesnämnden för 
naturvetenskap avseende begäran om 
generell dispens för utfärdande av fler 
examina per student inom samma 
huvudområde (dnr SU FV- 3.2.5-0309-
19) Föredragande: Carl-Johan 
Högberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja generell dispens 
avseende möjligheten att utfärda fler än en 
masterexamen per student för huvudområdet 
naturgeografi och kvartärgeologi och dess 
berörda inriktningar. 

2.  Rekvisition av medel för 
högskoleutbildning i teckenspråk och 
tolkning, vårterminen 2019 samt 
återrapportering till 
utbildningsdepartementet (dnr SU FV-
2.1.1-0521-19). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2019 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt förslag. 
 

3.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av ställföreträdande prefekt 
vid Institutionen för ekonomisk 
historia och internationella relationer 
(dnr SU FV-1.2.2-0505-19). 
Föredragande: Karin Hansson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar utse docent Klara Arnberg 
till ställföreträdande prefekt för perioden 
t.o.m. 2019-07-31. 

 

4.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk juristutbildning 
samt återrapportering till regeringen, 
vårterminen 2019 (dnr SU FV-2.1.1-
0259-19). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 
                 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2019 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt förslag.  

5.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk 
socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete samt återrapportering till 
regeringen, vårterminen 2019 (dnr SU 
FV-2.1.1-0259-19). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet.        
 
      

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2019 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt förslag.  
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6.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Meteorologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.10-0698-
19). 
Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Erland 
Källén tjänstledighet med omfattningen 
100 procent under perioden 2019-03-05 -  
2020-03-04.  

7.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för organisk kemi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-0713-19). Föredragande: 
Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Per Siegbahn som 
återanställd professor med omfattningen 25 
procent fr.o.m. 2019-05-01 tills vidare, dock 
längst till och med 2019-12-31, 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-2.3.1.1-0714-19). Föredragande: 
Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Jan-Erling 
Bäckvall som återanställd professor med 
omfattningen 30 procent av heltid fr.o.m. 
2019-01-01 tills vidare, dock längst till och 
med 2019-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

9.  Ramavtal mellan Stockholms 
universitet och The Executive Agency 
for Small and Medium-sized 
Enterprises avseende samarbete med 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-6.1.1-0600-19). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna avtalet. 

 

10.  Konsortieavtal mellan Stockholms 
universitet och konsortiegruppen  
The European Fisheries Inventory in 
the Central Arctic Ocean (EFICA) 
Consortium avseende samarbete med 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-6.1.1-0601-19) 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

11.  Förlängning av samt tillägg till 
överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.5-
0728-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

12.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och BalticSea2020 avseende samarbete 
med Stockholms universitets 
Östersjöcentrum (dnr SU FV-6.1.2-
0699-19). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
biträdande förvaltningschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft 
tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

 

 

Henrik Lindell 

 
Justeras       
    
 
 
Astrid Söderbergh Widding   

13.  Godkännande av bidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-5.1.2-
0696-19). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget.   

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik gällande 
uppdraget att genomföra apl-
utvecklarutbildning (dnr SU FV-6.5-
0738-19). Föredragagande: Nathaniel 
Morris, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

15.  Anhållan från Områdesnämnden för 
humanvetenskap om att klassificera 
utbildningen Psykoterapeutprogrammet 
i socialt arbete till medicinskt 
utbildningsområde med 100 procent 
(dnr SU FV-3.1.1-0734-19). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att klassificera kurser på 
avancerad nivå i ämnet psykoterapi vid 
Institutionen för socialt arbete till medicinskt 
utbildningsområde med 100 procent. 

16.  Regler för utseende av hedersdoktorer 
(dnr SU FV 1.1.2-0654-19). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 
utseende av hedersdoktorer enligt förslag. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för utseende 
av hedersdoktorer fastställda av rektor 2017-
01-26. 

17.  Anmälan av beslut att underteckna 
DORA (San Francisco Declaration on 
Research Asessment) (dnr SU FV-
6.1.1-0761-19).  Föredragande: Thaïs 
Machado Borges, Avdelningen för 
forskningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 


