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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Central finansiering av tidigare 
upparbetat underskott inom 
Donationsförvaltningen (dnr SU FV-
1.2.5-2480-18). Föredragande: Helena 
Linnell, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att omfördela 
myndighetskapital om totalt 18 003 889 
kronor till Ekonomiavdelningen för att täcka 
äldre underskott som uppkommit innan 2014 
och som avser Donationsförvaltningen. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för miljövetenskap och 
analytisk kemi (dnr SU FV-2.3.1.1-
1139-19). Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Roger 
Westerholm som återanställd professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2019-04-01 
tills vidare, dock längst till och med 2020-03-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

3.  Fördelning av medel till institution och  
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 2019-01-01-2019-03-31 
avseende uppdraget Samverkan för 
bästa skola, (SBS), nationellt (dnr SU 
FV-2.1.1-1114-19). Föredragande: 
Ulla Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

4.  Fördelning av medel till institutioner 
och Områdeskansliet för 
humanvetenskap t.o.m. 2019-02-28 
avseende uppdraget Samverkan för 
bästa skola, (SBS), Botkyrka 1 (dnr SU 
FV-2.1.1-1069-19).  
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

5.  Fördelning av medel till institutioner 
för vårterminen 2019 avseende 
uppdragsutbildning för obehöriga i 
förskoleklassen (dnr SU FV-2.1.1-
1078-19). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-0162-
19). Föredragande: Sara Collmar, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Mikael Priks till 
professor i nationalekonomi med inriktning 
mot tillämpad mikroekonomi fr.o.m. 2019-
04-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

7.  Förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:4) om 
kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet 
till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (dnr SU FV-1.1.3-
0817-19). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

8.  Förslag på ledamöter och suppleanter i 
Stockholms Norra djurförsöksetiska 
nämnder (dnr SU FV-1.2.2-0565-19). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar föreslå Jordbruksverket att 
föreståndare Jan Alvar Lindencrona, 
Zoologiska institutionen, utses som ledamot 
och att forskare Karin Norén, Zoologiska 
institutionen, utses som suppleant samt att 
föreståndare Stina Tucker, Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 
institut, utses som ledamot och att 
forskningshandläggare Irja Eggertsen, 
Institutionen för molekylär biovetenskap, 
Wenner-Grens institut, utses som suppleant. 
Samtliga för perioden 2019-07-01 – 2023-
06-30. 

9.  Godkännande av bidragsvillkoren för 
Horizon 2020 SC5-projektet 
”Constrained aerosol forcing for 
improved climate projections 
(FORCeS)” (dnr SU FV-6.1.1-0789-
19). Föredragande: Henrik Aspeborg, 
Avdelningen för forskningsstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna 
bidragsvillkoren. 

10.  Tillägg 1 till Överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende insatser i Skellefteå kommun 
inom ramen för uppdraget Samverkan 
för bästa skola (dnr SU FV-6.5-3562-
18). Föredragande: Daniela Nordgren, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse. 

11.  Tillägg 3 till Överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende uppdraget 
Uppdragsutbildning för obehöriga i 
förskoleklassen, 15 hp, inom områdena 
språk och kommunikation samt 
matematiska uttrycksformer (dnr SU 
FV-6.5-1007-18). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse. 
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12.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Fysikum 
(dnr SU FV-1.2.2- 0504-19). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Jan Conrad 
till prefekt för perioden 2019-08-01 – 2022-
07-31 och professor Per-Erik Tegnér till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2019-
08-01 – 2022-07-31. 

13.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur (dnr SU 
FV-2.3.10-1138-19). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Arja 
Karivieri tjänstledighet för perioden 2020-
08-01—2021-07-31.   
 

14.  Anmälan av byte av medelsförvaltare 
för bidrag från Vetenskapsrådet från 
Nationalekonomiska institutionen till 
Institutet för näringslivsforskning, IFN 
(dnr SU FV-5.1.2-3931-18). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor godkänner byte av medelsförvaltare. 

 

15.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om utnämning av 
affilierad professor vid Institutionen 
för Asien-, Mellanöstern- och 
Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-
1087-19). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna professor Noha 
Mellor till affilierad professor för perioden 
2019-05-01 – 2022-04-30.  

 

16.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-1165-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse.  

17.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-1166-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse.  
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Dessa beslut har fattats 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, 
Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

Henrik Lindell 

 
Justeras       
    
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

18.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-1167-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse.  

19.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-1168-19). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelse.  

20.  Utseende av projektledare för Arctic 
Avenue (dnr SU FV-2.1-0280-19) 
Föredragande: Niklas Tranᴂus, 
Avdelningen för forskningsstöd 

Rektor beslutar att utse docent Nina 
Kirchner, Institutionen för naturgeografi och 
professor Atte Korhola, Helsingfors 
universitet till projektledare för Arctic 
Avenue. De två projektledarna ges 
befogenhet att utse en styrgrupp i enlighet 
med den överenskomna sammansättningen.  

21.  Ändring av omfattning samt 
förlängning av uppdrag som rektorsråd 
(dnr SU FV-1.2.2-1100-19). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 


