
  

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2020-11-12 

 

1 (4) 

 

 

 

 

 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anhållan från Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-

Grens institut om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Åhsbergs 

stipendiefond vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.1.8-4146-20). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

162 000 kronor att disponera t.o.m.  

2021-11-11. 

2.  Anhållan från Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-

Grens institut om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen A. L. 

Wenner-Grens fond för forskning vid 

Stockholms universitet 

(dnr SU FV-2.1.8-4145-20). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

52 000 kronor att disponera t.o.m.  

2021-11-11. 

3.  Anhållan från Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-

Grens institut om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen professor K 

G Lünings stipendiefond vid 

Stockholms universitet. 

(dnr SU FV-2.1.8-4147-20). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

60 000 kronor att disponera t.o.m.  

2021-11-11. 

4.  Anmälan av revidering av stadgar för 

Tarfala forskningsstation (dnr SU-FV-

1.2.1-3843-20). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Utseende av tillförordnad 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för slaviska och baltiska 

språk, finska, nederländska och tyska. 

(dnr SU FV-1.2.2-4087-20).  

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utse fil dr Anna 

Callenholm till tillförordnad 

ställföreträdande prefekt för perioden  

2020-11-12 – 2021-03-31. 
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6.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4172-20). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att anställa Ülo Langel som 

återanställd professor med omfattningen 40 

procent fr.o.m. 2021-03-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2022-02-28 med villkor enligt 

särskilt anställnings-beslut. 

7.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-4171-20). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap  

 

Rektor beslutar att anställa Britt-Marie 

Sjöberg som återanställd professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2021-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2021-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

8.  Regler för utbildning och examination 

på grundnivå och avancerad nivå (dnr 

SU FV-1-1-2-3363-20). 

Föredragande: Lovisa af Petersens, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 

utbildning och examination på grundnivå och 

avancerad nivå. 

Detta beslut ersätter Regler för utbildning 

och examination på grundnivå och avancerad 

nivå (SU FV-1.1.2-0009-19), beslutade av 

rektor 2019-04-11.  

9.  Mall för kursvärdering (dnr SU FV 

1.1.2-3423-20). Föredragande: Lovisa 

af Petersens, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa mall för 

kursvärdering. 

 

10.  Mall för kursrapport (dnr SU FV 1.1.2-

3424-20). Föredragande: Lovisa af 

Petersens, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa mall för 

kursrapport.  

11.  Yttrande över 

Ekonomistyrningsverkets redovisning 

av regeringsuppdrag Uttag av avgifter 

för forskningsinfrastruktur (dnr SU 

FV-1.1.3-3758-20). Föredragande: 

Åsa Borin, Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

12.  Uppdrag med anledning av 

internrevisionens rapport gällande fusk 

vid examination (dnr SU FV-1.1.6-

0295-20). Föredragande: Katharina 

Soffronow, Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

13.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet, Karolinska 

Institutet och Kungl. Tekniska 

högskolan angående uppkomna 

renoveringar vid Campus Solna (dnr 

SU FV-6.1.2-4207-20). Föredragande: 

David Palmqvist, Rättssekretariatet. 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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14.  Fördelning av anslagsmedel för 

budgetåret 2021 (dnr SU FV-2.1.1-

3901-20). Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15.  Upphävande av Rehabilitering av 

anställda vid Stockholms universitet 

(dnr SU 679-0650-09), senast fastställd 

av rektor 2009-04-23. Föredragande: 

Claes Strandlund, 

Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar att upphäva Rehabilitering av 

anställda vid Stockholms universitet fr. o m 

2020-12-01. 

16.  Upphävande av Stockholms 

universitets jämlikhets- och 

jämställdhetsplan 2015–2017 (dnr SU 

FV-1.1.2-1967-15), senast fastställd av 

rektor 2015-06-08 . Föredragande: 

Claes Strandlund, 

Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar att upphäva Stockholms  

universitets jämlikhets- och 

jämställdhetsplan 2015-2017 fr. o m 2020-

11-01. 

17.  Anhållan om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid 

Socialantropologiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-4152-20). Föredragande: 

Anna Riddarström, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att styrelsen för 

Socialantropologiska institutionen fr.o.m. 

2021-01-01 ska vara sammansatt enligt 

förslag. 

18.  Anmälan av överenskommelse om 

samarbete inom det strategiska 

forskningsområdet IT och mobil 

kommunikation, som består av 

forskningscentrumen ICT-The Next 

Generation (TNG) och Digital Futures 

(dnr SU FV-6.1.2-4069-20). 

Föredragande: Danijela Krajisnik, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd.  

 

Läggs till handlingarna. 

19.  Central finansiering för införande av 

central tentamensadministration (dnr 

SU FV-1.1.2-0706-14). Föredragande: 

Helena Linnell, 

Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att fördela totalt 1 290 600 

kronor från centralt kapital till 

Fastighetsavdelningen för projektkostnader 

vid implementering av central 

tentamensadministration. 

20.  Anmälan av skrivelse till 

Utbildningsdepartementet avseende 

Förslag till nationellt avtal om 

finansiering av de fyra 

sjukhusfysikerutbildningarnas 

verksamhetsintegrerade del i 

regionernas hälso- och sjukvård (dnr 

SU FV-6.1.2-4194-20). Föredragande: 

David Paulsson, Avdelningen för 

forsknings- och samverkansstöd. 

 

 

Läggs till handlingarna. 



  4 (4) 

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 Anna Riddarström, Ledningssekretariatet 

(protokollförare).  

21.  Yttrande över förslag till ändringar i 

kursplaner och kunskapskrav i 

grundsärskolan och för elever med 

utvecklingsstörning i specialskolan 

(dnr SU FV-1.1.3-3870-20). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Skolverket. 

22.  Yttrande över förslag till 

Stockholmsregionens regionala 

handlingsplan för Europeiska 

socialfonden 2021-2027 (dnr SU FV-

1.1.3-4013-20). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till Region 

Stockholm. 

23.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för pedagogik och didaktik (dnr SU 

FV- 6.5-3961-20) Föredragande: Sofia 

Mattsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 

24.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

2.3.1.1–4140-20). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Anders Lansner 

som återanställd professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2021-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

25.  Förslag till ordförande i styrelsen för 

Bergianska botaniska trädgården (dnr 

SU FV-1.2.2-4218-20). Föredragande: 

Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Catarina 

Rydin, Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik, till ordförande för perioden 2021-

01-01 – 2023-12-31. 

26.  Anhållan om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid Filosofiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-4151-

20). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att styrelsen för Filosofiska 

institutionen fr.o.m. 2021-01-01 ska vara 

sammansatt enligt förslag. 


