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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Fördelning av medel för utökat antal 
platser inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 2020 enligt förslag 
i vårändringsbudgeten (dnr SU FV-
1.1.4-1924-20-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet.            

Rektor beslutar att, förutsatt att riksdagen 
fattar beslut i enlighet med regeringens för-
slag, fördela 5 884 374 kronor till Områdes-
nämnden för humanvetenskap och 
915 626 kronor till Områdesnämnden för 
naturvetenskap för utökat antal platser 2020 
inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Medlen ska i första hand användas för 
utbildningar som möjliggör för fler att läsa 
bristyrkesutbildningar, t.ex. inom data men 
även för utbildningar som kan möjliggöra 
arbete inom skola, vård eller social omsorg. 
Medlen avräknas på samma sätt som det 
reguljära anslaget för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 
 

2.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer (dnr SU 
FV-1.2.2-1713-20). Föredragande: 
Karin Hansson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse professor Mark 
Rhinard till prefekt och docent Klara 
Arnberg till ställföreträdande prefekt under 
perioden 2020-08-01 – 2021-07-31. 

 

3.  Yttrande över betänkandet Validering 
för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande (SOU 2019:69) (dnr SU FV-
1.1.3-1329-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

4.  Affärstransaktion mellan Stockholms 
universitet, Personalavdelningen och 
PhD Education AB (dnr SU FV-2.2.3-
1928-19). Föredragande: Karin 
Steffensen, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att godkänna 
affärstransaktionen.  

5.  Byte av koordinator för projektet 
Koordinering av projektportföljen 
inom Kunskapstriangeln (dnr SU-FV-
6.1.2-2416-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att tillstyrka att uppdraget 
som koordinator övergår från Stockholms 
universitet till Södertörns högskola. 
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6.  Förslag från Områdesnämnden för 
humanvetenskap om att utlysa en 
tillsvidareanställning som adjunkt i 
journalistik vid Institutionen för 
mediestudier (dnr SU FV-2.3.1.4-
1622-20). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Rättssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

7.  Utdelning av donationsstipendier inom 
Humanistiska fakulteten för läsåret 
2020/2021 (dnr SU FV-2.1.9-0121-
20). Föredragande: Christina Olsson 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Humanistiska fakultetsnämndens 
förslag. 

8.  Utdelning av donationsstipendier inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2020/2021 (dnr SU FV-2.1.9-
0121-20). Föredragande: Christina 
Olsson, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens förslag. 

9.  Förslag till innehavare av stipendier ur  
Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten  
2021-2022 (dnr SU FV-2.1.9-0123-
20). Föredragande: Christina Olsson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå Stiftelsen att utdela 
stipendier enligt förslag. 

10.  Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som gästprofessor (dnr SU 
FV-2.3.1.1-2423-20). Föredragande: 
Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att förlänga Sergey Naboko 
anställning som gästprofessor i matematik 
med omfattningen 25 procent fr.o.m. 2020-
09-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2020-12-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
FV-2.3.1.1– 2425-20). 
Föredragande: Eva Persson,  
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att anställa Tommy 
Lundström som återanställd professor med 
omfattningen 70 procent fr.o.m. 2020-07-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2020-12-31, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 



  3 (4) 

12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
FV-2.3.1.1– 2426-20). 
Föredragande: Eva Persson,  
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Marie Sallnäs 
som återanställd professor med omfattningen 
50 procent fr.o.m. 2020-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2020-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

13.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Juridiska institutionen, 
(dnr SU FV-2.3.2-2522-19). 
Föredragande: Agita Akule-Larsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Petra Herzfeld 
Olsson till professor i arbetsrätt fr.o.m. 2020-
07-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

14.  Utdelning av donationsstipendier inom 
Juridiska fakulteten för läsåret 
2020/2021 (dnr SU FV-2.1.9-0121-20). 
Föredragande: Carina Lindblad, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Juridiska fakultetsnämndens förslag. 

15.  Anmälan av Juridiska 
fakultetsnämndens beslut om utdelning 
ur PC Noræus’ och D A T Westmans 
stipendiestiftelser för läsåret 2020/2021 
(dnr SU FV-2.1.9-0121-20). 
Föredragande: Carina Lindblad, 
Studentavdelningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

16.  Anmälan av Juridiska 
fakultetsnämndens beslut om utdelning 
ur Alfred Ossian Winroths 
stipendiestiftelse för läsåret 2020/2021 
(dnr SU FV-2.1.9-0121-20). 
Föredragande: Carina Lindblad, 
Studentavdelningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

17.  Förslag till innehav av stipendium ur 
Folkskoleseminariets minnesfond för 
läsåret 2020/2021 (dnr SU FV-2.1.9-
0122-20). Föredragande: Carina 
Lindblad, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendium i 
enlighet med förslag från Stockholms 
universitets studentkår, SUS, gällande 
lärarstudenter, samt från Områdesnämnden 
för humanvetenskap och Områdesnämnden 
för naturvetenskap gällande Stockholms 
universitets studentkår. Lärarstudenternas del 
uppgår till totalt 135 000 kr. Stockholms 
universitets studentkårs del uppgår till 
135 000 kr. 
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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 

18.  Yttrande från Stockholms universitet 
angående Ellevio koncession 
luftledning Ekhagen - Ålkistan (dnr SU 
FV-2.10.2-1697-20). Föredragande: 
Anette Lebbad, Fastighetsavdelningen. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till Ellevio 
AB. 


