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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Yttrande över SUHFs förslag till policy 
för uttalanden från SUHF (dnr SU FV 
1.1.3-2358-20). Föredragande: Ulf 
Nyman, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar avge yttrande till SUHF. 

Det antecknas att rektor, professor Astrid 
Söderbergh Widding, inte har deltagit i 
beslutet. 

2.  Fördelning av särskilda medel för 
innovationskontor avseende anslag 
2:64 ap.20 (dnr SU FV-2.1.1-1431-20). 
Föredragande: Helena Linnell, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att fördela 2 888 000 kronor 
till Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd och 127 000 kronor till 
Rättssekretariatet. 

3.  Direktiv avseende vidare utredning av 
organisatorisk tillhörighet för 
Stockholms centrum för forskning om 
offentlig sektor (Score) (dnr SU FV 
1.2.1-3498-19). Föredragande: Ulf 
Nyman, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa direktivet enligt 
förslag. 

4.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (dnr SU FV-1.2.2-2469-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Kerstin 
Lidén till prefekt och professor Mats 
Burström till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2020-08-01 – 2020-12-31. 

Rektor beslutar vidare att utse professor Astri 
Muren till prefekt och universitetslektor Jan 
Apel till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2021-01-01 – 2023-12-31. 

5.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Historiska institutionen 
(dnr SU FV-2.3.2-3546-19). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Aryo Makko till 
professor i historia fr.o.m. 2020-07-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Danderyds kommun avseende 
VFU-kluster (dnr: SU FV-6.7-2315-
20). Föredragande: Cecilia Netje, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

7.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Sollentuna kommun avseende 
VFU-kluster (dnr: SU FV-6.7-2375-
20). Föredragande: Cecilia Netje, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

8.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Stockholms stad (Norrmalm-
Östermalm) avseende VFU-kluster 
(dnr: SU FV-6.7-2449-20). 
Föredragande: Cecilia Netje, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Sigtuna kommun avseende 
uppdrag till Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-2598-
20). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

10.  Förslag från dekanus om införande av 
prefektstyre vid Institutionen för 
organisk kemi (dnr SU FV-1.2.2-2600-
20). Föredragande: Katariina 
Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att institutionen ska ledas av 
enbart prefekt, s.k. prefektstyre, under 
perioden 2021-01-01–2021-12-31. 

11.  Mål för arbetsmiljö- och lika 
villkorsarbetet 2020-2022 (dnr SU FV-
1.1.2-2494-20). Föredragande: Anna-
Karin Huggare, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Mål för 
arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020-
2022. 

12.  Beslut om utdelning av Stockholms 
universitets stora medalj 2020 (dnr SU 
FV-2.13.2-2616-20). Föredragande: 
Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

13.  Beslut om möjlighet att hålla 
Disciplinnämndens sammanträden 
digitala (dnr SU FV-1.1.2-2595-20). 
Föredragande: Ellinor Sigelfeldt, 
Rättssekretariatet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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14.  Fördelning av medel 2020 för utökat 
antal platser inom 
bristyrkesutbildningar (del 2) och för 
kurser som syftar till livslångt lärande, 
enligt riksdagsbeslut om ändringar i 
statens budget. (dnr SU FV-1.1.4-
1924-20-20. Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att 
• fördela 5 899 200 kronor till Områdes-

nämnden för humanvetenskap. I första 
hand ska medlen användas för att öka an-
talet studenter inom programutbildningar 
riktade mot områden där det råder stor 
brist på arbetsmarknaden. I andra hand 
ska medel användas för att öka antalet 
studenter inom utbildningar som möjlig-
gör omställning samt inom utbildningar 
där söktrycket är högt. Medlen avräknas 
på samma sätt som det reguljära anslaget 
för utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå. 

• fördela 9 746 100 kronor till Områdes-
nämnden för humanvetenskap och 
1 953 900 kronor till Områdesnämnden 
för naturvetenskap för att möjliggöra för 
fler personer med tidigare arbetslivs-
erfarenhet att kunna läsa kortare utbild-
ningar för omställning och vidareutbild-
ning för att på så sätt stärka det livslånga 
lärandet. Medlen fördelas mellan områ-
dena i samma proportioner som tak-
beloppet. Ersättning erhålls för helårs-
studenter och helårsprestationer men 
avräkning sker utifrån antalet 
producerade helårsstudenter. 

15.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Kulturhuset Stadsteatern om 
samverkan (dnr SU FV-6.1.3-1757-
18). Föredragande: David Paulsson, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

16.  Anmälan av ansökan om bidrag ur 
Granholms stiftelse 2020 samt 
protokoll från årsmöte med Henrik 
Granholms stiftelse 2020-04-28 (dnr 
SU FV-2.1.8-2617-20). Föredragande: 
Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

 

17.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Stockholms universitets psykologiska 
klinik (dnr SU FV 1.2.2-2613-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse mottagningschef 
Aina Lindegren till ledamot för perioden 
2020-04-01 - 2021-12-31, att ersätta Jennifer 
Söderdahl. 

18.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Centrum för barnkulturforskning (dnr 
SU FV 1.2.2-2611-20). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att utse Elin Norquist, VD för 
Cirkus Cirkör, till ledamot för perioden 
2020-07-01 - 2022-12-31, att ersätta Farnaz 
Arbabi. 
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19.  Beslut om disponering av medel från 
Henrik Granholms stiftelse till 
strategiska satsningar 2020 (dnr SU 
FV-2.1.8-2617-20). Föredragande: 
Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

20.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet å ena sidan och Århus 
universitet och Åbo universitet å andra 
sidan avseende samarbete med 
Institutionen för astronomi (SU FV-
6.1.1-2765-18). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

21.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap (SU FV-6.1.2-
2610-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

22.  Årets lärare 2020, pedagogiska 
pristagare vid Stockholms universitet] 
(dnr SU FV- 2.13.2-0291-20). 
Föredragande: Klara Bolander 
Laksov, Centrum för 
universitetslärarutbildning. 

Rektor beslutar att utse Jessica Franzén, 
Statistiska institutionen, Agneta Norén, 
Institutionen för biokemi och biofysik samt 
Niclas Runebou, Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik, till Årets lärare 2020. 
Pristagarna tilldelas 50 000 kronor vardera. 

23.  Revidering av Regler för 
utbildningsgranskningar och 
obligatoriska mallar för 
utbildningsgranskning (dnr SU FV-
1.1.2-2415-20). Föredragande: Tove 
Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

24.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Region Stockholm om uppdrag 
avseende följeforskning i projektet 
Narrativ medicin (dnr SU FV-6.1.2-
2629-20). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

25.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Länsstyrelsen   
Östergötland avseende samarbete med 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
FV-6.1.2-2628-20). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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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 Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).  

 

 

Ulf Nyman 

 
Justeras (pp. 2-27)   Justeras (p. 1) 
 
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding   Clas Hättestrand 

26.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av ställföreträdande prefekt 
vid Institutionen för matematikämnets 
och naturvetenskapsämnenas didaktik 
(SU FV-1.2.2-1409-20). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor Eva 
Norén till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2020-08-01–2023-07-31. 

27.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om ändring gällande 
sammansättning i Humanistiska 
fakultetsnämnden (dnr SU-FV-1.2.2-
2564-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa ny 
sammansättning i Humanistiska 
fakultetsnämnden enligt förslag.  


