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 Ärende Åtgärd 

1.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Svenska barnboksinstitutet (dnr SU 
FV-1.2.2-0154-20). Föredragande: 
Susanne Malmberg, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att för perioden 2020-01-01-
2022-12-31 utse universitetslektor Maria 
Andersson, Institutionen för kultur och 
estetik, till ordinarie ledamot, och professor 
Elina Druker, Institutionen för kultur och 
estetik, till suppleant. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.3.1.1‐4539‐19). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Ragnar Elmgren 
som återanställd professor med omfattningen 
11 procent fr.o.m. 2020-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-2.3.1.1-0252-20). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Britt-Marie 
Sjöberg som återanställd professor med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2020-01-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2020-12-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  
 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Uppsala universitet 
avseende samarbete med Institutionen 
för data- och systemvetenskap (dnr SU 
FV-6.1.1-0259-20). Föredragande: 
Anders Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

5.  Yttrande om studentinflytande när en 
enda person bereder eller fattar beslut 
(dnr SU FV-1.1.3–4245-19). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskoleämbetet (UKÄ). 

6.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-2.3.1.1‐0028-20). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Claes Fransson 
som återanställd professor med omfattningen 
50 procent fr.o.m. 2020-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Anhållan från Kulturgeografiska 
institutionen om disponering av 
avkastningen ur Hans W:son 
Ahlmanns stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-
0280-20). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 35 100 
kronor att disponera t.o.m. 2021-01-22. 

8.  Anhållan från Kulturgeografiska 
institutionen om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Axel 
Lagrelius´ fond för geografisk 
forskning (dnr SU FV-2.1.8-0281-
20). Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 21 500 
kronor att disponera t.o.m. 2021-01-22. 

9.  Svar på Skolverkets riktade 
offertinbjudan avseende 
uppdragsutbildning som ska leda till 
speciallärarutbildning inom ramen för 
Lärarlyftet (dnr SU FU FV-6.5-4425-
19). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna offert enligt 
förslag. 

10.  Remiss – Uppföljning av bedömning 
av kvinnor och män i disciplinärenden 
(dnr SU FV-1.1.3-4322-19). 
Föredragande: Beatrice Clasaeus, 
Rättssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitetskanslersämbetet.  
 
 
 

11.  Svar på Skolverkets riktade 
offertinbjudan avseende 
uppdragsutbildning inom ramen för 
lärarlyftet (dnr SU FV-6.5-4426-19). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna offert enligt 
förslag. 

12.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Sida 
avseende samarbete med Institutionen 
för data- och systemvetenskap (dnr SU 
FV-6.1.1-0251-20). Föredragande: 
Anders Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse. 

13.  Revidering av lokal examensordning 
(dnr SU FV-3.2.7-1524-13) 
Föredragande: Lotten Hultgren 
Viklund, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa lokal 
examensordning enligt förslag. 

Detta beslut ersätter Lokala bestämmelser för 
examina på grund- och avancerad nivå 
fastställd av rektor 2007-03-22. 
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14.  Beslut om Läs- och 
granskningsgruppen (LOGG) 
vårterminen 2020, (dnr SU FV-1.2.2-
0214-20). Föredragande: Lovisa af 
Petersens, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att:   

utse följande ledamöter i LOGG under 
vårterminen 2020: professor Gunnar 
Svensson (ordförande), Filosofiska 
institutionen; professor Susanne Olsson, 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap; docent Jessica Sjöholm 
Skrubbe, Institutionen för kultur och estetik; 
professor Astrid Pettersson, Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapernas 
didaktik; professor Ann-Charlotte Smedler, 
Psykologiska institutionen, samt att 

uppdra åt LOGG:s ordförande att besluta om 
att godkänna självvärderingar och 
tabellbilagor inför inlämning till 
Universitetskanslersämbetet. 

Rektor beslutar även att avsätta medel 2020-
02-01 – 2020-05-31 enligt nedan: 

Filosofiska institutionen: 105 000 kr. 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 39 000 kr. 
Institutionen för kultur och estetik:  
38 000. 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 53 000 kr. 
Psykologiska institutionen: 40 000 kr. 
 

15.  Återbetalning av överskott gällande 
Snabbspår för lärare och förskollärare 
(dnr SU FV-6.5-4390-18). 
Föredragande: Helena Linnell, 
Planeringssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 
att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

 

 

Henrik Lindell 

 

Justeras 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

16.  Återbetalning av överskott gällande 
Korta vägen – kompletterande 
utbildningsinsatser för utländska 
akademiker (dnr SU FV-2.2.2-2371-
14). Föredragande: Helena Linnell, 
Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 


