
  

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  
2020-09-10 

 

1 (2) 

 

 
 

 
 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Godkännande av bidrag från Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse till 
Fysikum, Stockholms universitet (dnr 
SU FV-5.1.2-3327-20). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget.  

2.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella 
relationer (dnr SU FV-2.3.1.0–3254-
20). Föredragande: Johan Magnéli, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Mark 
Rhinard tjänstledighet med omfattningen 20 
procent under perioden 2020-07-01–2021-
06-30. 

3.  Anhållan från Institutionen för 
astronomi om disponering av 
avkastningen ur Alva och Lennart 
Dahlmarks stiftelse vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-3251-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
168 000 kronor att disponera t.o.m. 2021-09-
09. 

4.  Anhållan från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Svante och 
Maria Arrhenius´ fond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-3252-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 20 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-09-09. 

5.  Anhållan från Områdeskansliet för 
naturvetenskap om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen 
Wallenberglaboratoriet och 
Biologilaboratoriet vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-3253-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
370 000 kr kronor att disponera t.o.m. 2021-
09-09. 

6.  Fastställande av mall för 
kvalitetsrapport inom ramen för 
Stockholms universitets 
kvalitetssystem för utbildning (dnr SU 
FV-1.1.2-3221-20). Föredragande: 
Tove Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar fastställa mall enligt förslag. 
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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). 

7.  Förslag till föreskrifter om ändring i 
Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:4) om 
kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet 
till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (dnr SU FV-1.1.3-
2995-20). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

8.  Yttrande över betänkandet 
Strukturförändring och investering i 
hälso- och sjukvården – lärdomar från 
exemplet NKS (SOU 2020:15) (dnr SU 
FV-1.1.3-2064-20). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för geologiska 
vetenskaper (dnr SU FV-2.3.1.1–
330920). Föredragande: Mikael 
Stenberg, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Patrick Crill som 
återanställd professor med omfattningen 15 
procent av heltid fr.o.m. 2020-10-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2020-12-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 


