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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Filosofiska institutionen (dnr SU FV-
1.2.2-2470-20). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Björn Eriksson till prefekt och 
universitetslektor Mikael Janvid till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2020-
08-01 – 2023-07-31. 

2.  Beslut med anledning av nya 
coronaviruset om resor och 
upphävande av tidigare beslut gällande 
resor (dnr SU FV-1.1.2-1620-20). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

3.  Fastställande av rätt till plats för 
studentråd och doktorandråd i Athena 
(dnr SU FV-SU FV-2421-20). 
Föredragande: Anna-Karin Björling, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att studentråd och 
doktorandråd har rätt till en plats i Athena för 
att kunna kommunicera frågor om 
studentinflytande till berörda studenter eller 
doktorander vid respektive institution. 

Det tekniska stödet för inrättande och 
upprätthållande av platsen tillhandahålls av 
respektive institution med stöd av IT-
avdelningen.  

4.  Åtgärder med anledning av 
internevisionens granskning av 
upphandlings- och inköps-
verksamheten vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.6-0295-20). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
             

Rektor beslutar om åtgärder i enlighet med 
separat skrivelse.  

5.  Utdelning av donationsstipendier inom 
Naturvetenskapliga 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 Naturvetenskapliga fakultetsnämndens 
förslag. 
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6.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-2.3.2-4619-19). 
Fördragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektors beslutar att befordra Simon Ekström 
till professor i etnologi fr.o.m. 2020-07-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

7.  Anmälan av årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019 för Anna 
Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 
(dnr SU FV-1.1.8-2389-20). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna.  

8.  Beslut med anledning av nya 
coronaviruset om åtgärder för studenter 
på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-1620-
20). Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

9.  Anmälan av yttrande över Sveriges 
universitets- och högskoleförbunds 
(SUHF) förslag till yttrande över 
betänkandet Validering för 
kompetensförsörjning och livslångt 
lärande (SOU 2019:69) (dnr SU FV-
1.1.3-1329-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

10.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Uppsala kommun avseende 
uppdrag till Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-2508-
20). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för 
naturgeografi (dnr SU FV-2.3.2-1755-
19). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Maja Schlüter till 
professor i vetenskap om social-ekologiska 
system fr.o.m. 2020-03-01, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
naturgeografi (dnr SU FV-2.3.10-2502-
20). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 
 
 
 
 
  

Rektor beslutar att bevilja professor Maja 
Schlüter tjänstledighet med omfattningen 
100 procent under perioden 2020-03-01 – 
2025-03-31.  
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13.  Tillägg av området Konst och kultur i 
avtal mellan Stockholms universitet 
och Stockholms stad (dnr SU FV-
6.1.3-1757-18). Föredragande: David 
Paulsson, Samverkansavdelningen. 
 

Rektor beslutar att godkänna tillägget av 
området Konst och kultur i avtalet mellan 
Stockholms universitet och Stockholms stad. 

14.  Utvärdering av centrumbildningen 
Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning (SoRAD) 
(dnr SU FV-1.1.5-3214-19). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Områdesnämnden för humanvetenskap, att 
verksamheten vid Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) ska fortsätta utan 
några ändringar.  

15.  Utseende av lokal SNIC-koordinator 
till den nationella 
forskningsinfrastrukturen Swedish 
National Infrastructure for Computing 
(SNIC) (dnr SU FV-1.2.2-2123-20). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse 
verksamhetsutvecklare Sabina Anderberg, 
Stockholms universitetsbibliotek, till lokal 
SNIC-koordinator för perioden t.o.m. 2023-
05-31, att ersätta professor Erik Lindahl, 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(DBB), 

16.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska Institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.1.2-
2510-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

17.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Sociologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-2326-
20). Föredragande: Joanna Widstrand, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Anna Lund till 
professor i sociologi fr.o.m. 2020-06-18, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

18.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om 
uppdraget att utforma och genomföra 
lämplighetsprov (dnr SU FV-6.1.2-
2500-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

19.  Plan för jämställdhetsintegrering 2020–
2021 (dnr SU FV-1.1.2-1765-20). 
Föredragande: Lovisa af Petersens, 
Ledningssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa Plan för 
jämställdhetsintegrering 2020–2021.  
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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.  Förläggning av läsåret 2021/2022 samt 
anvisningar för kursregistrering och 
studieavbrott (dnr SU FV-3.9-2520-
20). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att läsåret 2021/2022 ska 
indelas enligt följande 

Höstterminen  
2021-08-30 – 2022-01-16 
 
Vårterminen 
2022-01-17 – 2022-06-03 
 
Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd 
att medge dispens för utbildning utanför 
terminstid. 
 
Universitetets sommarkurser förläggs till 
tiden från och med juni månad i anslutning 
till vårterminens slut till och med slutet av 
augusti i anslutning till höstterminens början. 
 
Registrering på kurs görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt alternativt av 
institutionen efter att studenten visat sin 
avsikt att påbörja utbildningen. 
 
Sista registreringsdag för kurser som börjar 
vid höstterminens start 2021 är 2021-09-03 
och 2022-01-21 för kurser som börjar vid 
vårterminens start 2022. För övriga kurser 
ska registrering ha skett senast en vecka efter 
kursstart. 
 
Institutionerna ska informera studenterna om 
att studieavbrott omgående ska anmälas. 
Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre 
veckor efter kursstart) görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt. Övriga 
studieavbrott anmäls till institutionen som 
rapporterar detta i Ladok. 
 


