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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-1265-20). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 

överenskommelsen.  

2.  Anmälan av ramavtal mellan 

Stockholms universitet, NORDITA 

och Nordiska ministerrådet (dnr SU 

FV-6.1.2-1264-20). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna.  

3.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för pedagogik och 

didaktik (dnr SU FV-1.2.2-0260-20). 

Föredragande: Karin Hansson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Carina 

Carlhed Ydhag till prefekt och 

universitetslektor Helena Rehn till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2020-

08-01 – 2023-07-31. 

 

4.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om befordran till 

professor vid Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-2.3.2-3603-

19). Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra David Drew till 

professor i biokemi fr.o.m. 2020-04-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap (dnr SU FV-1.2.2-

0250-20). Föredragande: Karin 

Hansson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att utse professor Mats 

Börjesson till prefekt och professor Anne-Li 

Lindgren till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2020-08-01 – 2023-07-31. 

 



  2 (3) 

6.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om avbrytande av 

tillsättning av anställning som 

professor vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1810-

19). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap  

 

Rektor beslutar att tillsättningen av 

anställningen som professor i spanska med 

språkvetenskaplig inriktning ska avbrytas.  

Det antecknas att beslut att avbryta en 

tillsättning inte kan överklagas (AF §21). 

7.  Uppgifter om finansiering av 

innovationsstöd vid lärosätet (dnr SU 

FV-1.1.3-1198-20). Föredragande: 

Marie Eriksson, 

Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om avveckling av 

Stockholms universitets Linnécentrum 

för integrationsstudier (SULCIS) (dnr 

SU FV-5.1.2-1215-20). Föredragande: 

Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avveckla Stockholms 

universitets Linnécentrum för 

integrationsstudier (SULCIS) fr.o.m. 2020-

03-26.  

9.  Godkännande av revidering av stadgar 

för Folkuniversitetet, Stiftelsen 

Kursverksamheten vid Stockholms 

universitet (dnr SU-FV-1.2.1-3953-19). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att godkänna revidering av 

stadgarna enligt särskilt beslut. 

 

10.  Yttrande över Ladokkonsortiets remiss 

om förstudie gemensamt stöd för 

utbildningsplanering (dnr SU FV-

1.1.3-0666-20). Föredragande: Jerker 

Dahne, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Ladokkonsortiet. 

Det antecknas att universitetsdirektör Eino 

Örnfeldt inte har närvarat vid beslutet. 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten avseende samarbete 

med Institutionen för lingvistik (dnr 

SU FV-6.1.2-1373-20). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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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 Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).  

 

Anna Riddarström 

 

Justeras 

       

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

12.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Aix-Marseille-universitetet 

avseende samarbete inom ramen för 

European Civic University Alliance - 

Civis (dnr SU FV-6.1.1-1249-20) 

Föredragande: Johanna Diehl, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 


