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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Institutet för social civilrätt (dnr SU 
FV-1.2.2-3024-20). Föredragande: 
Agita Akule-Larsson, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Erik Sinander till ledamot för 
mandatperioden fram till 2021-12-31, att 
ersätta Johan Schelin. 

2.  Regler om bevarande, återlämnande 
eller gallring av handlingar inom 
upphandlingsverksamhet (dnr SU FV-
2.6.2-3623-20). Föredragande: Mia 
Wahlberg, Stockholms 
universitetsbibliotek. 

Rektor beslutar att fastställa Regler om 
bevarande, återlämnande eller gallring av 
handlingar inom upphandlingsverksamhet.  

Detta beslut ersätter Regler om gallring och 
återlämnande av handlingar inom 
upphandlingsverksamhet vid Stockholms 
universitet fastställd av rektor 2014-11-06. 

3.  Anhållan från Matematiska 
institutionen om disponering av 
avkastningen ur Mittag-Lefflers 
stiftelse vid Stockholms universitet 
(dnr SU FV-2.1.8-3680-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 10 500 
kronor att disponera t.o.m. 2021-10-07. 

4.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk lärar- och 
förskollärarutbildning (ULV) samt 
återrapportering till regeringen, 
höstterminen 2020 (dnr SU FV-2.1.1- 
2985-20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet.                 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för höstterminen 2020 till 
Kammarkollegiet och återrapportering till 
regeringen (regleringsbrev avseende anslag 
2:64) enligt separata skrivelser. 

5.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk juristutbildning 
samt återrapportering till regeringen, 
höstterminen 2020 (dnr SU FV-2.1.1-
2985-20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 
 
 

 
 

Rektor beslutar om rekvisition av medel från 
Kammarkollegiet för höstterminen 2020 samt 
om återrapportering till regeringen (regle-
ringsbrev avseende anslag 2:64) enligt 
separata skrivelser. 
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6.  Rekvisition av medel för 
högskoleutbildning i teckenspråk och 
tolkning samt återrapportering till 
utbildningsdepartementet, 
höstterminen 2020 (dnr SU FV-2.1.1-
2984-20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet.  

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för höstterminen 2020 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
Utbildningsdepartementet (regleringsbrev 
avseende anslag 2:64) enligt separata 
skrivelser. 

7.  Återrapportering av Kulturskoleklivet i 
enlighet med regleringsbrevet avseende 
anslag 2:64 (dnr SU FV-2.1.1-2986-
20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar om återrapportering till 
regeringen (regleringsbrev avseende anslag 
2:64) enligt separat skrivelse.  
 

8.  Fördelning av medel för 
distansundervisning, korta kurser, 
ytterligare insatser vad gäller 
validering inom vidareutbildning av 
obehöriga lärare och validering inom 
kompletterande pedagogisk utbildning 
enligt förslag i vårändringsbudgeten 
2020 (dnr SU FV-1.1.4-3518-20). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att medlen ska fördelas enligt 
separat skrivelse. 

9.  Skrivelse till universitet och högskolor 
rörande fördelning av de nationella 
medlen för riktat pedagogiskt stöd år 
2021 (dnr SU FV-3.9-3890-19). 
Föredragande: Monica Svalfors, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas till 
universitet och högskolor. 

10.  Byte av koordinator för projektet 
Koordinering av projektportföljen 
inom Kunskapstriangeln  
(dnr SU FV-0440-19).  
Föredragande: Petra Norling,  
Kommunikationsavdelningen. 
 

Rektor beslutar att teckna överlämningen. 

11.  Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Department of Foreign 
Affairs, Trade and Development, 
Kanada, avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
FV- 6.1.1-2622-20) Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna.  

 

12.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Institutet för internationell ekonomi 
(IIES) (dnr SU FV-1.2.2-3223-20). 
Föredragande: Karin Hansson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar utse professor Jakob 
Svensson till föreståndare och professor John 
Hassler till ställföreträdande föreståndare för 
perioden 2021-01-01 – 2023-12-31. 
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13.  Tillägg till avtal mellan Stockholms 
universitet och United States Agency 
for International Development 
(USAID), avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
FV- 6.1.1-3734-20). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till avtal.  

 

14.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk 
socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete samt återrapportering till 
regeringen höstterminen 2020 (dnr SU 
FV-2.1.1-2985-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 
medel för höstterminen 2020 till 
Kammarkollegiet samt återrapportering till 
regeringen för 2020 (regleringsbrev avseende 
anslag 2:64) enligt separat skrivelse.  
 

15.  Anmälan av beslut om nominering av 
kandidater till Konung Carl XVI 
Gustafs professur i miljövetenskap (dnr 
SU FV-2.3.1.1-0709-20). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 
 

Läggs till handlingarna.  

16.  Beslut med anledning av nya 
coronaviruset om planering av 
verksamheten för vårterminen 2021 
(dnr SU FV-1.1.2-1620-20). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

17.  Yttrande över Stockholmsregionens 
förslag till program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden 2021-
2027 (dnr SU FV-1.1.3-3181-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till Region 
Stockholm. 

18.  Utseende av revisorer för Stiftelsen 
Carl Mannerfelts fond (dnr SU FV 
1.2.2-3692-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att utse auktoriserade 
revisorerna Helene Blom, ordinarie och 
Thomas Gustavsson, suppleant, Crowe 
Horwath Osborne AB, till revisorer för 
perioden t.o.m. 2022-06-30. 
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Dessa beslut 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 Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

19.  Utseende av styrelseledamöter samt 
föreståndare för Institutet för 
Immaterialrätt och Marknadsrätt 
(IFIM) (dnr SU FV-1.2.2-2891-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professorerna Bengt 
Domeij, Uppsala universitet, Lars 
Henriksson, Handelshögskolan, Cecilia 
Magnusson Sjöberg och Per Jonas Nordell, 
Stockholms universitet, hovrättslagman Per 
Carlsson, advokat Karin Cederlund, 
universitetslektor Åsa Hellstadius samt 
biträdande universitetslektor Frantzeska 
Papadopoulou Skarp till ledamöter för 
perioden 2020-07-01 – 2023-06-30.  

Rektor beslutar vidare att utse 
universitetslektor Eleonora Rosati till 
föreståndare för samma period. 

20.  Anhållan om ändrad sammansättning 
av institutionsstyrelsen vid 
Institutionen för slaviska och baltiska 
språk, finska, nederländska och tyska 
(dnr SU FV-1.2.2-3621-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att styrelsen för Institutionen 
för slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska fr.o.m. 2021-01-01 
ska vara sammansatt enligt bilaga. 

21.  Anhållan om ändrad sammansättning 
av institutionsstyrelsen vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (dnr SU FV-1.2.2-3622-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att styrelsen för Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur fr.o.m. 
2021-01-01 ska vara sammansatt enligt 
bilaga. 


