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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Stockholms universitets 

studentkår om studentinflytande (dnr 

SU FV-1.1.2-2860-19). Föredragande: 

Ulf Nyman, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0314-20). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att anställa Ülo Langel som 

återanställd professor med omfattningen 40 

procent fr.o.m. 2020-03-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2021-02-28 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

2.3.2-4377-18). Föredragande: Eva 

Persson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Meeri Hellstén 

till professor i internationell och jämförande 

pedagogik fr.o.m. 2020-01-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Upphävande av styrdokumentet 

Avsättande av medel för lärare som 

gjort framstående insatser inom 

undervisningen (PU) (dnr SU FV-

1.1.2-0371-20). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att upphäva styrdokumentet 

Avsättande av medel för lärare som gjort 

framstående insatser inom undervisningen 

(PU). 

5.  Utveckling av systematiskt 

kvalitetssäkringssystem för forskning 

(dnr SU FV-1.2.2-0941-19). 

Föredragande: Jonas Gurell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utvidga en, under 2019 

genomförd, pilotstudie rörande framtagande 

av indikatorunderlag för kvalitetssäkring av 

forskning till att under 2020 omfatta samtliga 

institutioner vid Stockholms universitet. 

6.  Utseende av ställföreträdande 

föreståndare för Barnrättscentrum (dnr 

SU FV-1.2.2-4483-20). Föredragande: 

Susanne Malmberg, 

Planeringssekretariatet. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Kavot Zillén, Juridiska institutionen, till 

ställföreträdande föreståndare för perioden. 

2020-01-01 – 2020-12-31. 
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7.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr SU FV-

2.3.1.1-4500-19). Föredragande: 

Joanna Widstrand, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Giancarlo 

Guizzardi som gästprofessor i data- och 

systemvetenskap med omfattningen 30 

procent fr.o.m. 2020-10-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2021-09-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

8.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet, och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.5.-0359-20). Föredragande: Anders 

Nilsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

9.  Utseende av extern ordinarie ledamot i 

styrelsen för Bolincentret för 

klimatforskning (dnr SU FV-1.2.2-

1219-19). Föredragande: Susanne 

Malmberg, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att, på förslag av vicerektor 

för det naturvetenskapliga området utse 

Anna-Karin Nyström, enhetschef vid 

Naturvårdsverket, som extern ordinarie 

ledamot för perioden t.o.m. 2022-12-31. 

 

10.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 

Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (SU FV-1.1.2-0402-

20). Föredragande: Susanne 

Malmberg, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att till 

ledamöter för perioden 2020-01-01-2022-12-

31 utse professor Lena Gustafsson tillika 

ordförande, Umeå universitet, professor 

Martin Jakobsson, Institutionen för 

geologiska vetenskaper, professor Christina 

Rudén, Institutionen för miljövetenskap och 

docent Michael Tedengren, Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik, ges förnyat 

uppdrag i styrelsen samt att docent Nina 

Kirchner, föreståndare för Bolincentret för 

klimatforskning, Institutionen för 

naturgeografi, professor Astri Muren, 

vicerektor för det Humanvetenskapliga 

området, Nationalekonomiska institutionen, 

och docent Mikael Karlsson, KTH, utses som 

ledamöter. 

11.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Atrogi AB avseende samarbete 

med Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(dnr SU FV-5.1.2-0391-20). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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12.  Yttrande över Stockholms stads 

strategi för att minska risken för att 

barn, unga och unga vuxna ska dras in i 

kriminalitet (dnr SU FV-1.1.3-3648-

19). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Stockholms stad. 

13.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Fysikum (SU FV-2.3.10–

0397-20). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Mats 

Larsson tjänstledighet med omfattningen 50 

procent under perioden 2020-01-01 – 2020-

12-31. 

14.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Sociologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.10-0387-

20). Föredragande: Eva Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Juho 

Härkönen tjänstledigt med 100 procent under 

perioden 2020-02-01–2023-01-31. 

15.  Ansökan om återkallande av 

tjänstledighet från professor vid 

Kriminologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.10-0413-20). Föredragande: 

Eva Persson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Janne 

Flyghed återkallande av tjänstledigt med 20 

procent under perioden 2020-01-01–2020-

04-30. 

16.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Kriminologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.10-0386-

20). Föredragande: Eva Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Janne 

Flyghed tjänstledigt med 50 procent perioden 

2020-01-01–2021-06-30. 

17.  Fördelning av kursutvecklingsmedel  

avseende uppdrag att skapa Fler vägar  

in i läraryrket (dnr SU FV-2.1.1-0370- 

20). Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

18.  Avtal om VFU-kluster mellan 

Stockholms universitet och ett kluster i 

Stockholms stad:  

Stockholms stad, Enskede-Årsta-

Vantör (dnr SU FV-6.7-0062-20) 

Föredragande: Cecilia Netje, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

19.  Avtal om VFU-kluster mellan 

Stockholms universitet och ett kluster i 

Stockholms stad: Stockholms stad, 

Rinkeby/Kista-Spånga/Tensta (dnr SU 

FV-6.7-0061-20). Föredragande: 

Cecilia Netje, Studentavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 

universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 

att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet 

(protokollförare).  

 

Anna Riddarström 

 

Justeras 

       

 

 

Clas Hättestrand 

20.  Avtal om VFU-kluster mellan 

Stockholms universitet och ett kluster i 

Stockholms stad: Stockholms stad, 

Farsta-Skarpnäck (dnr SU FV-6.7-

0063-20). Föredragande: Cecilia 

Netje, Studentavdelningen. 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 


