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 Ärende Åtgärd 

1.  Utseende av nya ledamöter i styrelsen 
för Institutet för social forskning 
(SOFI) (dnr SU FV-1.2.2-1145-19). 
Föredragande: Susanne Malmberg, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att under perioden 2020-04-
01 - 2020-12-31 till ledamöter utse Helena 
Persson, doktor i nationalekonomi samt 
sektionschef vid Arbetsförmedlingens 
analysavdelning, till ordinarie ledamot och 
Emma Wigren, effektutvärderare vid 
Arbetsförmedlingens analysavdelning, till 
suppleant. 

2.  Anhållan från Institutionen för kultur 
och estetik om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Karl och 
Betty Warburgs fond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-1684-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
90 000 kronor att disponera t.o.m. 2021-04-
22. 

 

3.  Anhållan från Institutet för 
internationell ekonomi om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen för en 
professur i makroekonomi (dnr SU FV-
2.1.8-1685-20). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 1 000 
000 kronor att disponera t.o.m. 2021-04-22. 

 

4.  Anhållan från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen C.F 
Liljevalchs J:ors stipendiefond vid 
Stockholms universitet och Stiftelsen 
K-B och M. Augustinssons 
stipendiefond (dnr SU FV-2.1.8-1686-
20). Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
120 000 kronor att disponera t.o.m. 2023-04-
22 respektive 150 000 kronor att disponera 
t.o.m. 2021-04-22. 

 

5.  Åtgärdsredovisningar för 
grundlärarexamen inriktning 
förskoleklass och grundskolans årskurs 
1‒3 respektive grundlärarexamen 
inriktning grundskolans årskurs 4‒6 
(dnr SU FV-1714-20). Föredragande: 
Anna-Karin Björling, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge åtgärdsredovisningar 
till Universitetskanslersämbetet. 
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6.  Förfrågan från Helen Posse om att få 
donera två konstverk; ett av 
Maximilian Joseph Schinnagl 
”Landskap med ruiner” SU2189 och ett 
av Okänd konstnär, ”Landskap med 
djur” SU2190 som tidigare ingått i J A 
Berg konstsamling till Stockholms 
universitet (dnr SU-FV-2.1.8-1512-20). 
Föredragande: Camilla Hjelm, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att ingå avtal om donation 
med Helen Posse, i enlighet med vad som 
anges i skrivelse. 

 

7.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1-1715-20). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Lars Pettersson 
som återanställd professor med omfattningen 
85 procent fr.o.m. 2020-05-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-10-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.    

8.  Förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:1) om 
grundläggande behörighet och urval 
(dnr SU FV-1.1.3-1304-20). 
Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

9.  Förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2019:1) om 
särskild behörighet (dnr SU FV-1.1.3-
1301-20). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

10.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(dnr SU FV-2.3.1.1-1744-20). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 

Rektor beslutar att anställa Gunnar von 
Heijne som återanställd professor med 
omfattningen 100 procent av heltid från och 
med 2020-07-01 tills vidare, dock längst till 
och med 2021-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

11.  Tillägg 1 till Överenskommelse mellan 
Skolverket och Stockholms universitet 
om speciallärarutbildning inom ramen 
för Lärarlyftet med start hösten 2020 
(dnr SU FV-6.5-4425-19). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelsen. 

12.  Fördelning av medel till institution och 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 2019-11-01 – 2020-03-31 
avseende uppdraget Samverkan för 
bästa skola, (SBS), Gällivare (dnr SU 
FV-2.1.1-1690-20). Föredragande: 
Ulla Lundström. Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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13.  Fördelning av medel till institution och  
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 2019-11-01 – 2020-03-31 
avseende uppdraget Samverkan för 
bästa skola,(SBS), Skellefteå (Dnr SU 
FV-2.1.1-1689-20). Föredragande: 
Ulla Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

14.  Fördelning av kursutvecklingsmedel 
avseende uppdrag att skapa Fler vägar 
in i läraryrket (dnr SU FV-2.1.1-1674-
20). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

15.  Fördelning av medel till institution och  
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för perioden 2019-11-01 – 2020-03-31 
avseende uppdraget Samverkan för 
bästa skola, (SBS), Ideella föreningen 
Al-Noor Al-Islamia (dnr SU FV-2.1.1-
1672-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

16.  Fördelning av medel till institution och  
Områdeskansliet för humanvetenskap 
2019-11-01 – 2020-03-31 avseende 
uppdraget Samverkan för bästa 
skola,(SBS), Skandinaviska stiftelsen 
(dnr SU FV-2.1.1-1673-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

17.  Anmälan av beslut om Tisus för 
vårterminen 2020 (dnr SU FV-1502-
20). Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna.   

18.  Fallstudier till Vetenskapsrådets 
utvärdering av statsvetenskaplig 
forskning (dnr SU FV-2354-19). 
Föredragande: Jonas Gurell, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att skicka in fyra fallstudier, 
rörande samhällsgenomslag av 
statsvetenskaplig forskning, till 
Vetenskapsrådet enligt förslag.  

19.  Yttrande över betänkandet Med tillit 
följer bättre resultat – tillitsbaserad 
styrning och ledning i staten (SOU 
2019:43) (dnr SU FV-1.1.3-0407-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet). 
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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 Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

 

Henrik Lindell 

 

Justeras 

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

20.  Yttrande över promemorian Behörighet 
i ämnet samiska samt vissa 
läroplansändringar för ökad trygghet 
och studiero (U2020/00232/S) (dnr SU 
FV-1.1.3-0432-20). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

21.  Anmälan av beslut med anledning av 
nya coronaviruset (dnr SU FV-1.1.2-
1620-20). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna.  


