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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-

6.1.2-1970-20). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap (dnr SU FV-6.1.2-

1996-20). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-

6.1.2-1953-20). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

4.  Yttrande över betänkandet Hållbar 

slamhantering (SOU 2020:3) (dnr SU 

FV-1.1.3-0958-20). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Miljödepartementet). 

5.  Förfrågan om donation av 1600-tals 

holländsk målning; Landskap med 

figurer ur Marie-Louise Bachmans 

dödsbo till Stockholms universitet (dnr 

SU-FV-2.1.8-1954-20). Föredragande: 

Camilla Hjelm, 

Samverkansavdelningen. 

 

 

 

Rektor beslutar att ta emot donation av 

konstverk från Marie-Louise Bachmans 

dödsbo, i enlighet med vad som anges i 

testamente. 
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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 

6.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Statistiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-0746-

20). Föredragande: Karin Hansson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Michael Carlson till prefekt och professor 

Mattias Villani till ställföreträdande prefekt 

under perioden 2020-08-01 – 2023-07-31. 

 

7.  Anhållan från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om omklassificering 

av kurserna Drama med didaktisk 

inriktning, 30 hp (HVDK01) och Att 

leda drama/teater med barn, 15 hp 

(HVDK03) samt delar av dessa som 

erbjuds som fristående kurser till 100 

procent utbildningsområde Övrigt (dnr 

SU FV-3.1.1-1383-20). Föredragande: 

Tove Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

 

 

 


