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Ärende 
 

Åtgärd 

1.  Fördelning av särskilda medel för 
innovationskontor avseende anslag 
2:64 ap.20 (dnr SU FV-2.1.1-1389-19). 
Föredragande: Helena Linnell, 
Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att fördela 5 838 000 kronor 
till Samverkansavdelningen och 106 000 
kronor till Rättssekretariatet. 

2.  Anmälan om utträde för Stockholms 
universitet från 
forskningsinfrastrukturen ICOS 
Sweden  (dnr SU FV-5.1.2-0755-19). 
Föredragande: Anna-Karin Tidén, 
Avdelningen för forskningsstöd.  
 

Rektor beslutar att avge skrivelse till 
styrelsen för ICOS Sweden. 

3.  Yttrande över promemorian Förslag 
om dataskyddsbestämmelser som 
komplettering till propositionen Ny 
ordning för att främja god sed och 
hantera oredlighet i forskning.  
 (dnr SU FV-1.1.3-0911-19). 
Föredragande: Björn Gustavsson, 
Rättssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

4.  Utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för material- och 
miljökemi (MMK) (dnr SU FV-1.2.2- 
0771-19). Föredragande: Katariina 
Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Gunnar 
Svensson till prefekt och professor Xiaodong 
Zou som ställföreträdande prefekt för 
perioden 2019-08-01–2022-07-31. 

5.  Inbjudan från Svenska Institutet i Rom 
att föreslå mottagare av Ingenjören C 
M Lericis stipendium (dnr SU FV-
2.1.9-1096-19). Föredragande: 
Christina Olsson, Studentavdelningen. 
 

 

 

Rektor beslutar att vidaresända en inkommen 
ansökan till Svenska institutet i Rom. 
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6.  Tilläggsavtal mellan Stockholms 
universitet och Centre Européen des 
Silicones (CES) avseende samarbete 
med Institutionen för miljövetenskap 
och analytisk kemi (SU FV-6.1.1-
1184-19). Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

7.  Anmälan av beslut om styrgrupp och 
arbetsgrupp för åtgärdsredovisning för 
grundlärarutbildningarna mot F-3 och 
4-6 (dnr SU FV-1.2.2-1224-19).  
Föredragande: Hanna Sveen, 
Ledningssekretariatet. 
 

Läggs till handlingarna. 

8.  Yttrande över förslag till Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2019:5) om 
försöksverksamhet med viktade 
högskoleprovsresultat vid urval (dnr 
SU FV-1.1.3-1123-19). Föredragande: 
Peter Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ett yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik (dnr SU FV-2.3.1.1-1381-19). 
Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Sture Hansson 
som återanställd professor med omfattningen 
5 procent av heltid fr.o.m. 2019-06-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2019-12-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

10.  Utseende av ledamöter för Stockholms 
universitet i styrgruppen för CIVIS – 
European Civic University Alliance 
(dnr SU FV-1.2.2-1497-19). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att utse professor Stefan 
Nordlund och avdelningschef Maria 
Wilenius till ledamöter. 

 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Kriminologiska 
institutionen 
(dnr SU FV-2.3.2-3148-18).  
Föredragande: Nathaniel Morris, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Magnus 
Hörnqvist till professor i kriminologi fr.o.m. 
2019-05-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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Dessa beslut har i rektors ställe fattats av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 
att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

 

Ulf Nyman 

 
 
 
 
Clas Hättestrand 

12.  Utseende av tillfällig prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-1.2.2-3733-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Olof 
Sundqvist till prefekt och professor Lena 
Gerholm till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2019-08-01 – 2019-12-31. 

Det antecknas till beslutet att Lisa Käll 
återinträder som prefekt och Olof Sundqvist 
som ställföreträdande prefekt 2020-01-01. 


