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 Ärende Åtgärd 

1.  Tillägg 3 till överenskommelse mellan 
Skolverket och Stockholms universitet 
om uppdraget om insatser i Botkyrka 
kommun inom ramen för uppdraget 
Samverkan för bästa skola (dnr SU 
FV-6.5-4067-18). Föredragande: 
Ernst Lindqvist, Sektionen för 
uppdragssamordning. 
 

Rektor beslutar att godkänna tillägget. 

2.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om insats i 
Göteborgs kommun inom ramen för 
Samverkan för bästa skola (dnr SU 
FV-6.5-3402-19). Föredragande: 
Ernst Lindqvist, Sektionen för 
uppdragssamordning. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Institutionen 
för naturgeografi (dnr SU FV-6.1.2-
3344-19). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för lingvistik (SUFV-
2.3.1.1-3333-19). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att återanställa Francisco 
Lacerda som professor med omfattningen 
heltid fr.o.m. 2019-11-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2021-07-31 med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

 

5.  Yttrande över Rekommendation av 
kodex för forskningens integritet, 
definitioner av avvikelser från god sed 
i forskning samt hanteringsordning för 
misstankar om allvarliga avvikelser 
från god sed (dnr SU FV-1.1.3-3073-
19). Föredragande: Sara Belfrage, 
Avdelningen för forskningsstöd. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF).  

Det antecknas att rektor, professor Astrid 
Söderbergh Widding, ej deltagit i beslutet. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(SU FV-6.1.2-3329-19). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

7.  Yttrande över Klimat- och 
energistrategi för Stockholms län 
2020-2045 (dnr SU FV-1.1.3-2296-
19). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

8.  Yttrande över rapporten Demokratins 
skattkammare – Förslag till en 
nationell biblioteksstrategi (dnr SU 
FV-1.1.3-2384-19). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

9.  Kommunikationspolicy för Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.2-2224-19).  
Föredragande: Eva Albrektson, 
Sektionen för kommunikation, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa 
Kommunikationspolicy för Stockholms 
universitet. 

Detta beslut ersätter Kommunikationspolicy 
med handläggningsordning inklusive 
Kommunikationsplattform, dnr SU 301-
0180-10, beslutade av rektor 2016-12-22. 

10.  Regler och handläggningsordning för 
klassificering av kurs till 
utbildningsområde (dnr SU FV-1.1.1-
3087-19). Föredragande: Tove 
Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler och 
handläggningsordning för klassificering av 
kurs till utbildningsområde. 

Reglerna ska gälla för nyinrättade kursplaner 
fr.o.m. 1 januari 2020 samt retroaktivt för 
kurser som har getts under 2017-2019. 
 
Beslutet medför att samtliga tidigare 
rektorsbeslut som rör klassificering av kurs 
till utbildningsområde upphävs fr.o.m. 2020-
01-01. 

11.  Anmälan av yttrande till 
förvaltningsrätten angående 
överklagande av disciplinnämndens 
beslut (dnr SU FV-2.5.1-2341-19). 
Föredragande: Ellinor Sigelfeldt, 
Rättssekretariatet. 
 

Läggs till handlingarna. 

12.  Rekvisition av medel för 
högskoleutbildning i teckenspråk och 
tolkning, höstterminen 2019 (dnr SU 
FV- 2.1.1-3309-19) samt 
återrapportering till 
utbildningsdepartementet. 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
                 

Rektor beslutar om rekvisition av medel från 
Kammarkollegiet för höstterminen 2019 samt 
om återrapportering till Utbildnings-
departementet (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt särskild skrivelse. 
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13.  Återrapportering av Kulturskoleklivet i 
enlighet med regleringsbrevet avseende 
anslag 2:64 (dnr SU FV-2.1.1-0522-
19). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 
                 

Rektor beslutar om återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt särskild 
skrivelse.  
 

14.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk lärar- och 
förskollärarutbildning (ULV), avslutad 
utländsk juristutbildning respektive 
avslutad utländsk 
socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete samt återrapportering till 
regeringen, höstterminen 2019 (dnr SU 
FV-2.1.1- 3308-19). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
                 

Rektor beslutar om rekvisition av medel från 
Kammarkollegiet för höstterminen 2019 samt 
om återrapportering till Utbildnings-
departementet (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt särskilda skrivelser.  

15.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
lingvistik (dnr SU FV-2.3.2-0007-19).  
Föredragande: Charlotte Fowler, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Mats Wirén till 
professor i datorlingvistik fr.o.m. 2019-11-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

16.  Fördelning av medel för perioden 
190301 – 190630 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Botkyrka 1, (dnr SU FV-2.1.1-3086-
19). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

17.  Förfrågan från professor Peter Gillgren 
om att digitalt publicera en bild på 
konstverk SU309 (dnr SU FV-2.1.8-
3430-19). Föredragande: Camilla 
Hjelm, Samverkansavdelningen. 
 

Rektor beslutar om medgivande till 
publicering av SU309 i den digitala 
tidskriften Journal of Art Historiography. 

18.  Anhållan från Fastighetsavdelningen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Aula Magna vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-3441-19). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
700 000 kronor att disponera t.o.m. 2020-10-
09. 

 

19.  Anhållan från Institutet för social 
forskning (SOFI) om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Ann-Marie 
Steens minnesfond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-3442-19). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
101 000 kronor att disponera t.o.m. 2020-10-
09. 
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20.  Anmälan av överklagat beslut av 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
2.5.3-2208-19). Föredragande: 
Parasto Rosencrantz, 
Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

21.  Ansökan om tjänstledighet vid 
Fysikum (dnr SU-2.3.10-3355-19). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Hiranya 
Peiris tjänstledighet med omfattningen 25 
procent under perioden 2019-09-26 – 2020-
09-25. 

22.  Handläggningsordning för Stockholms 
universitets miljöledningssystem (dnr 
SU FV- 2.10.1-3129-19). 
Föredragande: Jenny Lilliehöök, 
Fastighetsavdelningen. 
 

Rektor beslutar att fastställa 
handläggningsordningen. 

23.  Revidering av stadgar för Stockholm 
Stress Center (dnr SU-FV-1.2.1-3364-
19). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2015-
02-26. 

24.  Revidering av stadgar för 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU-FV-
1.2.1-3360-19). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2008-
02-21. 

25.  Revidering av stadgar för 
eFörvaltningslabbet (dnr SU-FV-1.2.1-
3361-19). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2014-
03-06. 

26.  Revidering av stadgar för Stockholms 
barnrättscentrum (dnr SU-FV-1.2.1-
4053-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2018-
12-06. 

27.  Godkännande av bidragsvillkor för 
David Wheatcrofts ERC-projekt 
”Species discrimination in birds: A 
behavioural-neurogenomics approach 
to auditory learning (SongNeuroGen)” 
(dnr SU FV-5.1.2-2943-19).  
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar att godkänna 
bidragsvillkoren.  
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Beslut avseende p.1-4 samt p. 6-27 är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, 
i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino 
Örnfeldt. Beslut avseende p. 5 är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, 
i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

 

Rikard Skårfors 

 

Justeras 

 

 

Astrid Söderbergh Widding (p.1-4, p.6-27) 

 

 

Clas Hättestrand (p. 5) 


