
  

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  
2020-02-27 

 

1 (3) 

 

 
 

 

 Ärende Åtgärd 

1.  Anhållan från Områdeskansliet för 
naturvetenskap om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen K. 
Anderssons resestipendiefond (dnr 
SU FV-2.1.8-0748-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 24 900 
kronor att disponera t.o.m. 2021-02-27. 

2.  Anmälan av beslut om att skicka in 
svar på remiss om 
Universitetskanslersämbetets 
lärosätestillsyn av Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.3-4532-19). 
Föredragande: Pär Brännström, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för organisk kemi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-0033-20). Föredragande: 
Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Margareta 
Blomberg som återanställd professor med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2020-02-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2020-12-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Förslag till innehavare av 
sabbatsterminer för läsåret 2020/2021. 
(dnr SU FV-5.1.2-4048-19). 
Föredragande: Susanna Lindberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
samt Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag 

5.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för Asien- Mellanöstern- 
och Turkietstudier (dnr SU FV-1.2.2-
0880-20). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Monika Gänssbauer till prefekt och 
universitetslektor Gunnar Linder som 
ställföreträdande prefekt för perioden 
2020-08 01 - 2023-07-31. 
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6.  Återkallelse av beslut om antagning till 
kursen rättspsykologi I vid Stockholms 
universitet höstterminen 2018 (dnr SU 
SU FV-2.5.1-1581-19). Föredragande: 
Dennis Jutterström, Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

7.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk juristutbildning, 
vårterminen 2020 (dnr SU FV-2.1.1-
0699-20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2020 till 
Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt separat skrivelse. 

8.  Rekvisition av medel för 
högskoleutbildning i teckenspråk och 
tolkning, vårterminen 2020 samt 
återrapportering till 
utbildningsdepartementet (dnr SU FV-
2.1.1-0698-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2020 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt separata 
skrivelser. 

9.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk 
socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete vårterminen 2020 (dnr SU FV-
2.1.1-0699-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2020 till 
Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt separat skrivelse. 

10.  Godkännande av bidrag från Formas 
till Stockholms universitet, Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-5.1.2-
0905-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om utnämning av 
affilierad professor vid Institutet för 
internationell ekonomi (dnr SU FV-
2.3.1.1–0892-20). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna Lars E.O. 
Svensson till affilierad professor vid 
Institutet för internationell ekonomi under 
perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. 

12.  Beslut om redovisning enligt 
transparenslagen – Lag (2005:590) om 
insyn i vissa finansiella förbindelser 
(dnr SU FV-1.1.8-0668-20). 
Föredragande: Aldona Stowik, 
Ekonomiavdelningen. 

 

 

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

 

 

Ulf Nyman 

 

Justeras 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

13.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om 
uppdragsutbildningen Det globala 
klassrummet, med start hösten 2020 
(dnr SU FV-6.5-3844-19). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 


