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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor vid Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur (dnr SU 

FV-2.3.2-1997-18). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Andrew Jones 

som professor i arkeologi fr.o.m. 2021-01-

01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2.  Fördelning av medel för sommarkurser 

och behörighetsgivande utbildning 

(basår) enligt förslag i 

vårändringsbudgeten 2020, med 

kompletterande uppgift från 

regeringskansliet om fördelning per 

lärosäte (dnr SU FV-1.1.4-1924-20. 

Föredragande: Katharina Soffronow, 

Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att, förutsatt att riksdagen 

fattar beslut i enlighet med regeringens 

förslag, fördela 9 518 904 kronor till Områ-

desnämnden för humanvetenskap och 

1 911 096 kronor till Områdesnämnden för 

naturvetenskap för extra sommarkurser 2020 

samt 8 820 000 kronor till Områdesnämnden 

för naturvetenskap för behörighetsgivande 

utbildning (basår) 2020. Områdesnämnderna 

får i uppdrag att genomföra sommarkurser 

respektive behörighetsgivande utbildning för 

tilldelade medel. Medlen avräknas på samma 

sätt som det reguljära anslaget för utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå.  

 

3.  Yttrande över genomlysning av 

vårdområdet svårbehandlat 

självskadebeteende som nationell 

högspecialiserad vård (13055/2019) 

(dnr SU FV-1.1.3-1196-20). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Socialstyrelsen. 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (SOFI) (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1922-20). Föredragande: 

Joanna Widstrand Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Thor Norström 

som återanställd professor med omfattningen 

15 procent fr.o.m. 2020-05-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2021-04-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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5.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och 

Naturvårdsverket avseende samarbete 

med Institutionen för miljövetenskap 

(dnr SU FV-6.1.2-1920-20). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

6.  Förslag från dekanus vid 

Naturvetenskapliga fakulteten om 

prefekt och ställföreträdande prefekt 

vid Institutionen för miljövetenskap 

(ACES) (dnr SU FV-1.2.2-1387-20). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse professor Magnus 

Breitholtz till prefekt och professor Cynthia 

de Wit till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2020-08-01–2023-07-31. 

7.  Anslutningsavtal mellan IKEM AB 

och konsortiet Mistra TerraClean (dnr 

SU FV-5.1.2-1909-20). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

8.  Yttrande över betänkandet 

Långtidsutredningen 2019 (SOU 

2019:65) (dnr SU FV-1.1.3-0937-20). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

9.  Regler för utseende av ledamöter i 

områdesnämnd, samt val av förslag till 

vicerektor och ordförande respektive 

vice ordförande i områdesnämnd (dnr 

SU FV-1.2.2-1880-20). Föredragande: 

Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 

utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt 

val av förslag till vicerektor och ordförande 

respektive vice ordförande i områdesnämnd.  

Detta beslut ersätter Föreskrifter för val av 

förslag till vicerektor och ordförande i 

områdesnämnd och Föreskrifter för utseende 

av ledamöter i Områdesnämnden för 

humanvetenskap fastställda av rektor 2017-

04-28. 

10.  Regler för val av fakultetsnämnd och 

val av förslag till dekanus och 

prodekanus (dnr SU FV-1.2.2-1889-

20). Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för val av 

fakultetsnämnd och val av förslag till 

dekanus och prodekanus. 

Detta beslut ersätter Föreskrifter för val av 

fakultetsnämnd och val av förslag till 

dekanus och prodekanus fastställda av rektor 

2017-04-28. 
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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 

11.  Regler för val av institutionsstyrelse 

(dnr SU-FV-1.2.2-1888-20). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för val av 

institutionsstyrelse. 

 


