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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från professor Andrew Jones 
om ändrat tillträdesdatum för 
anställningen som  professor vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur. (dnr SU FV-2.3.2-1997-18). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar, med ändring av rektors 
beslut 2020-05-07, att Andrew Jones 
tillträder anställningen från 2021-07-01. I 
övrigt gäller de villkor som framgår av 
särskilt anställningsbeslut.  

2.  Utseende av ordförande, ledamöter och 
suppleant i styrelsen för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.2.2-3833-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att för perioden 2021-01-01 - 
2023-12-31 utse professor Lars Bergström, 
Fysikum, (ordförande), professor Karin 
Helander, Institutionen för kultur och estetik 
och professor Mats Danielson, Institutionen 
för data- och systemvetenskap, till ledamöter. 

Till suppleant utses professor Elisabeth 
Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska. 

3.  Utseende av föreståndare för Spider 
(The Swedish Program for Information 
and Communication Technology in 
Developing Regions) (dnr SU FV-
1.2.2-3684-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse John Owour till 
föreståndare för perioden t.o.m. 2023-04-30.  

4.  Utseende av styrelse och föreståndare 
till Stockholms Barnrättscentrum 
(BRC) (dnr SU FV-1.2.2-3583-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander (ordförande), 
professor emeritus Wiweka Warnling 
Conradson, professorerna Pernilla Leviner, 
Anna Kaldal, Stefan Wiklund, Anders Hjern, 
Hans Hayden, fd justitieråd Eskil Nord, 
chefsjurist John Stauffer samt docent Kavot 
Zillén till ledamöter för perioden 2021-01-01 
- 2023-12-31.  

Vidare beslutar rektor att till föreståndare 
utse professor Pernilla Leviner. 

Vidare beslutar rektor att till 
ställföreträdande föreståndare utse docent 
Kavot Zillén. 
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5.  Fördelning av medel till institutioner 
och Områdeskansliet för 
humanvetenskap för höstterminen 2020 
avseende uppdragsutbildning inom 
Lärarlyftet, kurser (dnr SU FV-2.1.1- 
3850-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om       
587 813 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

6.  Villkor för avgående vicerektor (dnr 
SU FV-2.3.4-3891-20). Föredragande: 
Åsa Borin, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

7.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om 
uppdragsutbildning för lärare med start 
våren 2021 inom ramen för Lärarlyftet 
(dnr SU FV-6.1.2-3830-20). 
Föredragande: Daniela Nordgren, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

8.  Utseende av dekaner för 
mandatperioden 2021-01-01 – 2023-
12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3844-20). 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 
valresultat) från respektive fakultet, att utse 
följande personer till dekaner för perioden 
2021-01-01 – 2023-12-31: 

professor Elisabeth Wåghäll-Nivre, 
Humanistiska fakulteten, 

professor Jessika van der Sluijs, Juridiska 
fakulteten,  

professor Yvonne Svanström, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, och 

professor Henrik Cederquist, 
Naturvetenskapliga fakulteten. 

9.  Utseende av prodekaner för 
mandatperioden 2021-01-01 – 2023-
12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3845-20). 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 
valresultat) från respektive fakultet, att utse 
följande personer till prodekaner för perioden 
2021-01-01 – 2023-12-31: 

professor Hans Hayden, Humanistiska 
fakulteten, 

professor Torben Spaak och professor Teresa 
Simon Almendal, Juridiska fakulteten,  

professor Jonas Häckner, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, och 

professor Lena Mäler, Naturvetenskapliga 
fakulteten. 
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10.  Utseende av vicerektor för det 
naturvetenskapliga området för 
mandatperioden 2021-01-01 – 2023-
12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3846-20). 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 
valresultat) från det naturvetenskapliga 
området, att till vicerektor för det 
naturvetenskapliga området utse professor 
Henrik Cederquist. 

11.  Förslag till utdelning av stipendier ur 
Högskoleföreningens stiftelse för 
docentstipendier (dnr SU 2.1.8-3271-
20). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att dela ut 19 000 kronor till 
docent Karin Norén, Zoologiska 
institutionen, och 6 300 kr vardera till docent 
Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för 
folkhälsovetenskap, docent Helene 
Andersson, Juridiska institutionen och docent 
Gabriel Jonsson, Institutionen för Asien-, 
Mellanöstern-, och Turkietstudier. 

12.  Yttrande över betänkandet Stärkt 
kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg (SOU 
2020:34) (dnr SU FV-1.1.3-2727-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

13.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor i socialantropologi vid 
Socialantropologiska institutionen (dnr 
SU FV-2.3.2-1322-20). Föredragande: 
Joanna Widstrand, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Paula Uimonen 
till professor i socialantropologi fr.o.m.  
2020-10-22, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

14.  Handläggningsordning för beredning 
av beslut om utbildningssamarbete 
(eller forskningssamarbete som 
inkluderar utbildning) som leder till 
gemensam, dubbel eller multipel 
examen (dnr SU FV-1.1.2-2982-20). 
Föredragande: Mia Jörstål, 
Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att fastställa 
handläggningsordning för beredning av 
beslut om utbildningssamarbete (eller 
forskningssamarbete som inkluderar 
utbildning) som leder till gemensam, dubbel 
eller multipel examen. 

Detta beslut ersätter handläggningsordning 
för beredning av beslut om 
utbildningssamarbete (eller 
forskningssamarbete som inkluderar 
utbildning) som leder till gemensam, dubbel 
eller multipel examen (dnr SU FV-6.1.1-
0131-18) beslutad av rektor 2018-03-28. 

15.  Prognos (oktober) över beräknat utfall 
för anslaget till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 2020–
2023 (dnr SU FV-1.1.2-1828-20). 
Föredragande: Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet.               

Rektor beslutar att överlämna oktober-
prognosen över utfall för anslaget till 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2020–2023 till regeringen enligt separat 
skrivelse. 

16.  Yttrande över förslag till ändringar i 
arbetsordning för SciLifeLab (dnr SU 
FV-1.1.3-3678-20). Föredragande: 
Ulrika Bjare, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till Kungl. 
Tekniska högskolan.  
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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 Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

17.  Stipendieansökan till Kungl. och 
Hvitfeldska Stiftelsen (dnr SU FV-
2.1.9-0120-20). Föredragande: 
Christina Olsson, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att översända rangordningen 
av de sökande till stiftelsen. 

18.  Tillägg till avtal mellan Chevron 
U.S.A. Inc. och Stockholms universitet 
avseende samarbete med Institutionen 
för material- och miljökemi (SU FV-
5.1.2-3918-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägg till avtal.  

19.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Havs- och 
vattenmyndigheten avseende 
samarbete med Institutionen för 
miljövetenskap (SU FV-6.1.2-2208-
20). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

20.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Köpings kommun avseende 
uppdrag till Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-6.1.2-3927-
20). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

21.  Godkännande av bidrag från EU-
kommissionen till Stockholms 
universitet, Sociologiska institutionen, 
avseende ERC-projektet A Better Life 
for the Children of Exile: 
Intergenerational Adaptation of the 
Descendants of Refugees (REFU-
GEN) inom Horisont 2020 (dnr SU 
FV-2.1.1-3202-20). Föredragande: 
Danijela Krajisnik, Avdelningen för 
forskningsstöd. 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 


