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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Fastställande av fördelning mellan 
områdesnämnderna av antalet 
ledamotsplatser i Stockholms 
universitets hörandeförsamling för 
perioden 2021-2023 (dnr SU FV-1.2.2-
4227-20). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa fördelningen 
enligt särskild skrivelse. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4229-
20). Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Anders 
Angerbjörn som återanställd professor med 
omfattningen 30 procent fr.o.m. 2021-01-01 
tills vidare, dock längst till och med 2021-12-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-4230-
20). Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Olof Leimar som 
återanställd professor med omfattningen 
20 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2021-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Uppföljning av uppdrag med anledning 
av internrevisionsrapport gällande 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
FV-1.1.6-0562-19). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt separat skrivelse och 
lägger därmed ärendet till handlingarna. 

5.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.10-4302-
20). Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Ludvig 
Beckman tjänstledigt med 50 procent under 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

6.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2.3.10-4303-
20). Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Karin 
Bäckstrand tjänstledigt med 30 procent under 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
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7.  Godkännande av projektbidrag från 
Forte till Stockholms universitet, 
Institutet för social forskning (dnr SU 
FV-5.1.2- 4226-20). Föredragande: 
Sofia Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

8.  Regler för pensionsavgång och 
anställning efter pensionsavgång. (dnr 
SU FV 2.3.4-3993-20). Föredragande: 
Claes Strandlund, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 
pensionsavgång och återanställning efter 
pensionsavgång. Detta beslut ersätter Regler 
för pensionsavgång och återanställning efter 
pensionsavgång (dnr SU FV-2.3.4-0516-18) 
fastställd av rektor 2018-02-15. 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Kriminologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4274-20).  Föredragande: 
Eva Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Jerzy Sarnecki 
som återanställd professor med omfattningen 
10 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2021-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Anhållan från Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur om 
disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Birgitta Bergquists 
stipendiefond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-4269-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 45 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-11-18. 

11.  Anhållan från Institutionen för socialt 
arbete om disponering av avkastningen 
ur Axel Hirsch´s stiftelse vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
2.1.8-4270-20). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 81 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-11-18. 

12.  Anhållan från Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur om 
disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Erna och Einar Palmgren vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
2.1.8-4271-20). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 15 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-11-18. 

13.  Delegation avseende försäljning och 
avtal om försäljning för Stockholms 
universitet, vad gäller Stockholm 
University Brain Imaging Center 
(SUBIC) (dnr SU FV-1.1.2-4228-20). 
Föredragande: David Palmqvist, 
Rättssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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14.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) avseende 
samarbete med Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-6.5-
4280-20). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

15.  Anhållan om ändrad sammansättning 
av institutionsstyrelsen vid 
Företagsekonomiska institutionen 
fr.o.m. 2021-01-01 (dnr SU FV-1.2.2-
4272-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att styrelsen för 
Företagsekonomiska institutionen fr.o.m. 
2021-01-01 ska vara sammansatt enligt 
förslag. 

16.  Utseende av styrelseledamöter för 
Centrum för tvåspråkighetsforskning 
(dnr SU FV-1.2.2-2801-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Eric Pakulak, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, 
professor Maria Kuteeva, Engelska 
institutionen, professor Laura Álvarez Lopez, 
Romanska och klassiska institutionen, till 
ledamöter för perioden 2020-01-01 – 2022-
12-31.  

17.  Utvärdering av centrumbildningen 
Stockholms matematikcentrum (dnr 
SU FV-1.2.1-4250-20). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att verksamheten vid 
Stockholms matematikcentrum ska fortsätta 
utan några ändringar.  

18.  Utseende av föreståndare för 
Accelerator (dnr SU FV-1.2.2-4220-
20). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Mårten 
Snickare till föreståndare för perioden 2021-
01-01 – 2023-12-31.  

19.  Förslag från Folkuniversitetet, 
Stiftelsen Kursverksamheten vid 
Stockholms universitet, till utseende av 
revisor för granskning av stiftelsens 
räkenskaper (dnr SU FV-1.2.2-4247-
20). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse auktoriserad revisor  
Jens Persson, PwC, till underskrivande 
revisor för enheterna inom 
Folkuniversitetsgruppen Öst för perioden 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

Det antecknas att Folkuniversitetet, Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet, genomfört upphandlingen av 
revisorstjänst och att uppdraget innefattar 
koncernen samt de stiftelser/organisationer 
som stiftelsen är huvudman för.   

20.  Förslag från Områdesnämnden för 
humanvetenskap angående inrättande 
av Centrum för globala Asienstudier 
(dnr SU FV-1.2.1-2133-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att inrätta centrumbildningen 
Centrum för globala Asienstudier fr.o.m. 
2020-11-19. 
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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). 

21.  Åtgärder för att minska omfattningen 
av ackumulerad undervisningstid (dnr 
SU FV 1.1.2-4249-20). Föredragande: 
Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att uppdra åt dekanerna att 
utifrån genomförd inventering tillse att 
berörda institutioner vidtar åtgärder för att 
ackumulerad undervisningstid ska minska till 
en, för institutionen, rimlig omfattning. 
Målsättningen är att en godtagbar balans ska 
vara uppnådd 2024-12-31.  

22.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för miljövetenskap (dnr 
SU FV-2.3.1.1-4339-20). 
Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Hans-Christen 
Hansson som återanställd professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2021-01-01 
tills vidare, dock längst till och med 
2021-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

23.  Förslag avseende AlbaNova-hus 3-
föreståndare (dnr SU FV-1.2.2-4337-
20). Föredragande: Katariina 
Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att tillstyrka förslaget om att 
professor Mats Wallin, KTH, utses till 
föreståndare för perioden 2020-12-01 – 
2023-12-02. 


