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Ärende Åtgärd 

 

 

1. Budget för inredning, utrustning och 
färdigställande av nybyggnadsprojektet Albano 
(dnr SU FV-2.2.1-2141-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Planeringssekretariatet. 

Universitetsdirektören delegerar till 
Fastighetsdirektören att genomföra åtgärder i 
enlighet med det beslut som Rektor fattat 
avseende budget för inredning, utrustning 
och färdigställande av nybyggnadsprojektet 
Albano. 

 

 

2. Delegation till chefen för IT-avdelningen att 

genomföra avrop samt teckna avtal för leverans av 

Senior Linux konsult (dnr SU FV-2.2.1-4642-19). 

Föredragande: Sara Engman, 

Ekonomiavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar enligt särskild 
skrivelse. 

 

 

3. Delegation till chefen för IT-avdelningen att 

genomföra avrop samt teckna avtal för leverans av 

en testledare (dnr SU FV-2.2.1-4660-19). 

Föredragande: Sara Engman, 

Ekonomiavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar enligt särskild 
skrivelse. 

 

 

4. Delegation till prefekten vid Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi att genomföra 

direktupphandling samt teckna avtal för leverans 

av NDIR CO2/CH4 sensorer (dnr SU-485A-2.2.3-

0002-20). Föredragande: Sara Engman, 

Ekonomiavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar enligt särskild 
skrivelse. 

 

 

5. Delegation till prefekten vid Institutionen för 

biokemi och biofysik att genomföra 

direktupphandling samt teckna avtal för leverans 

av vibratome (dnr SU-431-0042-19). 

Föredragande: Sara Engman, 

Ekonomiavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar enligt särskild 
skrivelse. 

 

 

6. Delegation till prefekten vid Institutionen för 

miljövetenskap och analytisk kemi att genomföra 

direktupphandling samt teckna avtal för leverans 

av en näringsämnesanalysator (dnr SU-485A-

2.2.3-0044-19). Föredragande: Sara Engman, 

Ekonomiavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar enligt särskild 
skrivelse. 

 

 

7. Tilläggsavtal för utredning av nytt pentry och 
sammanslagning av seminarierum,  för 
Sociologiska institutionen, i Södra huset, Hus B, 
plan 8 (dnr SU FV-2.9.3-3084-19). 
Föredragande: Carl Fagerström, 
Fastighetsavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar att teckna 
tilläggsavtal. 
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8. Tilläggsavtal för utredning av nytt pentry och 
sammanslagning av konferensrum,  för 
Institutionen för social forskning, i Södra huset, 
Hus F, plan 9. (dnr SU FV-2.9.3-3221-19). 
Föredragande: Carl Fagerström, 
Fastighetsavdelningen. 

Universitetsdirektören beslutar att teckna  
tilläggsavtal. 

 

 

Dessa beslut är fattade av universitetsdirektör Eino Örnfeldt, i närvaro av biträdande 

universitetsdirektör Åsa Borin och chefsjurist Markos Stavroulakis. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, 

Planeringssekretariatet (protokollförare). 

 

 

Vid protokollet: 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras: 

  

Eino Örnfeldt  

 



 

 


