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 Ärende Åtgärd 

1.  Ändring av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och GIH 
gällande samarbete inom 
grundlärarutbildningen och 
ämneslärarutbildningen (dnr SU FV-
6.1.3- 0498-20). Föredragande: Hanna 
Sveen, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att underteckna 
överenskommelsen.  

2.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av föreståndare 
och ställföreträdande föreståndare vid 
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) 
(dnr SU FV-1.2.2–0240-20). 
Föredragande: Susanne Malmberg, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse docent Jan Pedersen 
till föreståndare och lektor Magnus Dahnberg 
till ställföreträdande föreståndare för 
perioden fram t.o.m. 2020-12-31. 

3.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för biokemi 
och biofysik (dnr SU FV-2.3.10–0388-
20). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Christian 
Broberger tjänstledighet med omfattningen 
20 procent under perioden 2020-01-01 – 
2020-12-31. 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
adjungerad professor vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1-0537-20). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Erik Kjellström 
som adjungerad professor i meteorologi, med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2020-05-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2023-04-30, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Anmälan av beslut om att lämna 
disciplinärende utan åtgärd (dnr SU 
FV-2.5.1-4094-19). Föredragande: 
Ellinor Sigelfeldt, Rättssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

6.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur (dnr SU 
FV-2.3.2-0880-19). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Ann-Louise 
Schallin till professor i antikens kultur och 
samhällsliv fr.o.m. 2020-03-01, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Handläggningsordning för hantering av 
klagomål från studenter rörande 
utbildning vid Stockholms universitet 
(dnr SU FV-1.1.2-0550-20). 
Föredragande: Marlene Andersson, 
Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa 
Handläggningsordning för hantering av 
klagomål från studenter rörande utbildning. 

8.  Ändring av avtal mellan Stockholms 
universitet och Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning avseende 
samarbete med Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-6.1.1-0251-
20). Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

9.  Yttrande över promemoria från 
Konkurrensverket med förslag till 
utvecklad reglering av 
upphandlingstillsynen (dnr SU FV-
1.1.3-3839-19). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

10.  Förlängning av samt tillägg till 
överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska Institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.5-
0621-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

11.  Förlängning av samt tillägg till 
överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska Institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.5-
0620-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

12.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och AstraZeneca avseende samarbete 
med Vetenskapens hus (dnr SU FV-
6.1.2-0642-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  



  3 (3) 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

Ulf Nyman 

 

Justeras 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

13.  Beslut om särskild dokumentation enligt 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 
2 kap 3 § förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (dnr 
SU FV-1.1.8-0668-20). Föredragande 
Aldona Stowik, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  


