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 Ärende Åtgärd 

1.  Anhållan från Juridiska 
fakultetsnämnden om disponering av 
avkastningen ur Stockholms stads fond 
för främjande av vetenskaplig 
forskning inom högskolans stats- och 
rättsvetenskapliga fakultet (dnr SU FV-
2.1.8-1157-20). Föredragande: 
Bertil George, Ekonomiavdelningen 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 30 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-03-18. 

2.  Ansökan om Stockholms universitets 
medlemskap i FN-nätverket United 
Nations Academic Impact (dnr SU FV-
6.1.1-1014-20). Föredragande: 
Johanna Wiklund, Avdelningen för 
forskningsstöd. 

Rektor beslutar att godkänna ansökan. 

3.  Handläggningsordning för mottagande 
av forskare inom nätverket Scholars at 
Risk. (dnr: SU FV-1176-20). 
Föredragande: Johanna Wiklund, 
Avdelningen för forskningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa 
Handläggningsordning för mottagande av 
forskare inom Scholars at Risk (SAR). 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.1.1–1477-19). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Stefan Axelsson 
som professor i data- och systemvetenskap 
med inriktning cybersäkerhet och digital 
forensik fr.o.m. 2020-08-15, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  

5.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk lärar- och 
förskollärarutbildning (ULV), 
vårterminen 2020 (dnr SU FV-2.1.1-
0699-20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för vårterminen 2020 till 
Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt separat skrivelse. 

6.  Äskande om utökat nationellt uppdrag 
2020 för kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk lärar- 
och förskollärarutbildning (ULV) (dnr 
SU FV-2.1.1- 1227-20). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna äskandet till 
Regeringskansliet (Utbildningsdeparte-
mentet) enligt separat skrivelse. 
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7.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.2-
1771-19). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Yvonne 
Lindqvist till professor i 
översättningsvetenskap fr.o.m. 2020-03-20, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

8.  Ändring av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och 
Länsstyrelsen Östergötland avseende 
samarbete med  Institutionen för socialt 
arbete (dnr SU FV-6.1.2-2072-19). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

9.  Godkännande av bidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutionen för material- 
och miljökemi (dnr SU FV-5.1.2-1220-
20). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för 
naturgeografi (dnr SU FV-2.3.2-2405-
19). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Maricela de la 
Torre Castro till professor i 
naturresurshushållning fr.o.m. 2020-04-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Fördelning av medel avseende 
uppdraget Samverkan för bästa skola 
(SBS), Botkyrka 1, för perioden 
191101-200229 (dnr SU FV-2.1.1–
1245-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

12.  Fördelning av medel för uppraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
nationellt, för perioden 200101-200229 
(dnr SU FV-2.1.1-1225-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

13.  Fördelning av statsbidrag för 
studentinflytande 2020 (dnr SU FV-
2.1.1-1116-20) Föredragande: Senait 
Melake Negusse, 
Planeringssekretariatet 

Rektor beslutar att fördela statsbidrag om 
3 340 000 kr för studentinflytande 2020 
enligt separat skrivelse. 

14.  Förfrågan från Fredrik Norberg om att 
få donera ett konstverk av rektor och 
professor Dag Norberg till Stockholms 
universitet (dnr SU-FV-2.1.8-1115-20). 
Föredragande: Camilla Hjelm, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att ta emot donationen, i 
enlighet med vad som anges i särskild 
skrivelse. 
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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 

15.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Länsstyrelserna 
Gävleborg och Norrbotten avseende 
samarbete med  Institutionen för socialt 
arbete (dnr SU FV-6.1.2-1254-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

16.  Fördelning av medel till institution och 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 191101-200131 avseende 
uppdraget Samverkan för bästa skola 
(SBS), Akalla (dnr SU FV-2.1.1-1230-
20). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

17.  Fördelning av medel till institution och 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 191101-200131 avseende 
uppdraget Samverkan för bästa skola 
(SBS), Haninge 2 (dnr SU FV-2.1.1-
1235-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 


