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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för kultur 

och estetik (dnr SU FV-2.3.2-3206-19). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Krzysztof Bak 

till professor i litteraturvetenskap fr.o.m. 

2020-10-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.2-0914-

20). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Trond Lundemo 

till professor i filmvetenskap fr.o.m. 2020-

10-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, inte har deltagit i 

beslutet. 

3.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-2.3.2-3383-

19). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson,  

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Bo Florin till 

professor i filmvetenskap fr.o.m. 2020-10-01, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, inte har deltagit i 

beslutet. 

4.  Ersättning till Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen 

(BUV) för uppdrag som VFU-resurs 

(dnr SU FV-2.3.8-3405-20). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avsätta 2 340 400 kronor 

till BUV för uppdraget som VFU-resurs för 

perioden 2020-08-01 – 2022-07-31. 

5.  Ersättning till Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

(MND) för uppdrag som VFU-resurs 

(dnr SU FV-2.3.8-3405-20). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avsätta 2 508 000 kronor 

till MND för uppdraget som VFU-resurs för 

perioden 2020-08-01 – 2022-07-31. 

6.  Avtal om VFU-kluster mellan 

Stockholms universitet och Haninge 

kommun (dnr SU FV-6.7-2087-19). 

Föredragande: Cecilia Netje, 

Studentavdelningen.  

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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7.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för socialt 

arbete (dnr SU FV-2.3.2-0110-20).  

Föredragande: Joanna Widstrand, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Lars Brännström 

till professor i socialt arbete med inriktning 

kvantitativa metoder fr.o.m. 2020-09-17, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1814-

20). Föredragande: Eva Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Roland Almqvist 

till professor i företagsekonomi med särskild 

inriktning mot redovisning fr.o.m. 2020-09-

17, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statistiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-0894-20). 

Föredragande: Joanna Widstrand, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Frank Miller till 

professor i statistik fr.o.m. 2020-09-17, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Kulturgeografiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-2924-

19). Föredragande: Joanna Widstrand, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Anders Wästfelt 

till professor i geografi, särskilt 

kulturgeografi, fr.o.m. 2020-09-17, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag om utseende av ordförande och 

ledamöter i styrelsen för Vetenskapens 

hus (dnr SU FV-1.2.2-3415-20). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att föreslå att professor 

Magnus Breitholtz, Institutionen för 

miljövetenskap, utses som ordförande för 

mandatperioden 2021-01-01–2023-12-31 

samt att universitetslektor Maria Andrée, 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, och 

professor Niklas Janz, Zoologiska 

institutionen, utses som ledamöter för 

mandatperioden 2021-01-01–2023-12-31. 

12.  Yttrande till 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

över students anmälan av Stockholms 

universitet för vilseledande hantering i 

antagningsfrågor (dnr SU FV-1.1.3-

3234-20). Föredragande: Tove 

Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till UKÄ. 
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Besluten 1 och 4-15 är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Besluten 2-3 är i 

rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör 

Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).  

13.  Regler och handläggningsordning för 

etablering och avveckling av 

utbildning (dnr SU FV-1.1.2-3220-20). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor fastställer Regler och 

handläggningsordning för etablering och 

avveckling av utbildning.  

Detta beslut ersätter Handläggningsordning 

för upphävande av fastställda kurs- och 

utbildningsplaner, dnr SU FV-1.1.2-1345-13, 

fastställd av rektor 2013-11-14.  

Beslutet innebär att Handläggningsordning 

för upphävande av fastställda kurs- och 

utbildningsplaner upphävs fr.o.m. 2020-10-

01. 

14.  Hemställan om möjlighet att placera 

personal i säkerhetsklass (dnr SU FV-

2.11.2-3335-20). Föredragande: Nellie 

Grenius, Fastighetsavdelningen. 

Rektor beslutar att avge hemställan till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

15.  Överenskommelse avseende den 

nationella forskningsinfrastrukturen 

Democracy, Environment, Migration, 

Social policy, COnflict and 

Representation (DEMSCORE) (dnr SU 

FV-6.1.2-3421-20). Föredragande: 

Danijela Krajisnik, Avdelningen för 

forsknings- och samverkansstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 


