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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Policy för möten och resor (dnr SU 
FV-1.1.2-0791-20). Ersätter Rese- och 
mötespolicy (dnr SU FV-1.1.2-3154) 
Föredragande: Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Policy för möten 
och resor vid Stockholms universitet. 

Detta beslut ersätter Rese- och mötespolicy 
för Stockholms universitet fastställd av 
förvaltningschefen 2013-11-21. 

2.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för 
mediestudier (dnr SU FV-2.3.10-4349-
20). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Kristina 
Riegert fortsatt tjänstledighet med 100% för 
perioden 2021-01-18 – 2021-07-18. 

3.  Ändring av omfattning avseende 
återanställning av professor efter 
pension vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet (dnr 2.3.1.1-4351-
20). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra omfattningen för 
Gunilla Janssons anställning som återanställd 
professor till 30% fr.o.m. 2020-07-01 tills 
vidare, dock längst t.o.m. 2020-12-31, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet (dnr 2.3.1.1-4351-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

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

5.  Fördelning av medel för perioden 
200601-201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Haninge 1 (dnr SU FV-2.1.1-4366-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
197 400 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

6.  Fördelning av medel för perioden 
200601-201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Haninge 2 (dnr SU FV-2.1.1-4367-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
107 771 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 
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7.  Fördelning av medel för perioden 
200801-201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Ideella föreningen Al-Noor Al-Islamia 
(dnr SU FV-2.1.1-4388-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
56 636 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

8.  Fördelning av medel för perioden 
200801-201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Skandinaviska stiftelsen (dnr SU FV-
2.1.1-4387-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
105 740 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

9.  Fördelning av medel för perioden 
200801-201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Akalla (dnr SU FV-2.1.1-4365-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
146 400 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

10.  Fördelning av medel för perioden 
t.o.m. 201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Midsommarkransen (dnr SU FV-2.1.1-
4390-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
115 200 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

11.  Fördelning av medel för perioden 
200801 - 201031 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS), 
Värmdö Tekniska Utbildningar AB 
(dnr SU FV-2.1.1-4389-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
253 800 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.1.1-4412-
20). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

13.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Zoologiska 
institutionen (dnr SU FV-2.1.1-4410-
20). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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14.  Inriktningsbeslut rörande 
organisatorisk placering av Institutet 
för Turkietstudier (dnr SU FV-1.2.1-
4373-20). Föredragande: Åsa Borin, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

15.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Havs- och 
vattenmyndigheten avseende 
samarbete med Stockholms universitets 
Österjöcentrum (dnr SU FV-6.1.2-
4400-20). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

16.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Specialpedagogiska 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2- 4406-
20). Föredragande: Sofia Mattsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

17.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Specialpedagogiska 
institutionen (dnr SU FV-5.1.2- 4407-
20). Föredragande: Sofia Mattsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

18.  Ansökan om återkallande av en del av 
tidigare beviljad tjänstledighet från 
professor vid Stockholms 
resilienscentrum (dnr SU FV-2.3.10-
4413-20). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Johan 
Rockström återkallande av 20 procent av 
tidigare beviljad tjänstledighet under 
perioden 2020-11-01 – 2021-10-31. 

19.  Yttrande över betänkandet En mer 
likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020:28) (dnr 
SU FV-1.1.3-2730-20). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

20.  Utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för biokemi och biofysik 
(DBB) (dnr SU FV-1.2.2- 4049-20). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar utse professor Martin 
Högbom till prefekt, att ersätta professor 
Lena Mäler, och professor Christian 
Broberger till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2021-01-01–2022-07-31. 
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21.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Folkhälsomyndigheten 
avseende uppdrag till Institutionen för 
folkhälsovetenskap (dnr SU FV-6.1.2-
4430-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

22.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-2308-
20). Föredragande: Johan Magnéli, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra David Seim till 
professor i nationalekonomi, särskilt 
offentlig ekonomi, fr.o.m. 2020-11-27, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

23.  Byte av koordinator för projektet 
”Samverkan synliggjord – begrepp för 
högskolesektorns samverkan 
(Samsyn)” (dnr SU FV-3851-17). 
Föredragande: Petra Norling, 
Kommunikationsavdelningen. 

Rektor beslutar signera överlämningen. 

24.  Byte av koordinator för projektet 
”Metodik för utveckling av 
samverkansarenor (MUSA)” (dnr SU 
FV-6.1.2-3850-17). Föredragande: 
David Paulsson, Avdelningen för 
forsknings- och samverkansstöd. 

Rektor beslutar signera överlämningen. 

25.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur (dnr SU 
FV-2.3.2-0373-20). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Jan Apel till 
professor i arkeologi fr.o.m. 2021-01-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

26.  Yttrande över Unesco:s 
rekommendation om öppen vetenskap 
(dnr SU FV-1.1.3-4177-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till Svenska 
Unescorådet. 

27.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Centrum för medeltidsstudier (dnr SU 
FV-1.2.2-4314-20). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Henrik 
Lagerlund (ordförande), Filosofiska 
institutionen, docent Erika Kihlman, 
Romanska och klassiska institutionen, docent 
Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur, 
universitetslektor Mia Ahlbäck Åkestam, 
Institutionen för kultur och estetik, Pia 
Bengtsson Melin, förste antikvarie vid 
medeltidsavdelningen vid Statens Historiska 
Museum, Claes Gejrot, huvudredaktör för 
Svenskt Diplomatarium vid Riksarkivet, till 
ledamöter för perioden 2020-01-01 – 2022-
12-31. 
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28.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Centrum för maritima studier (dnr SU 
FV-1.2.2-4315-20). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse Göran Blomqvist 
(ordförande), professor Anna Götlind, 
Historiska institutionen, biträdande 
universitetslektor Sarah Holst Kjaer, 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap, biträdande 
universitetslektor Nanouschka Myrberg 
Burström, Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur, Anna Maria Forsberg, 
Statens maritima och transporthistoriska 
museer, Andreas Linderoth, Statens maritima 
och transporthistoriska museer, Fredrik 
Svanberg, Statens maritima och 
transporthistoriska museer, till ledamöter för 
perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. 

29.  Utseende av vicerektorer för det 
humanvetenskapliga området för 
mandatperioden 2021-01-01 – 2023-
12-31 (dnr SU FV-1.2.2-3992-20). 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 
valresultat) från det humanvetenskapliga 
området, att till ordförande i 
Områdesnämnden för humanvetenskap tillika 
vicerektor för det humanvetenskapliga 
området utse professor Elisabeth Wåghäll 
Nivre samt att till vice ordförande i 
Områdesnämnden för humanvetenskap tillika 
vicerektor för det humanvetenskapliga 
området utse professor Yvonne Svanström. 

30.  Undantag från debitering vid 
återbetalning av studieavgift VT 21 
(dnr SU FV-1.1.2-3991-20). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar om undantag från debitering 
vid återbetalning av studieavgift VT21 enligt 
särskild skrivelse. 

31.  Yttrande över betänkandet Gemensamt 
ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial 
utbildning (SOU 2020:33) (dnr SU FV-
1.1.3-2674-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

32.  Yttrande över betänkandet Enhetlig 
och effektiv marknadskontroll (SOU 
2020:49) (dnr SU FV-1.1.3-3359-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

33.  Ansökan till UHR om stödjande bidrag 
till beviljade pilotprojekt inom 
Europauniversiteten (EUI) (dnr SU 
FV-4441-20). Föredragande: Fredrik 
Oldsjö, Rektors kansli. 

 

 

Rektor beslutar att ansöka om bidrag enligt 
särskild skrivelse. 

34.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 

Rektor beslutar att anställa Gunnel Engwall 
som återanställd professor med omfattningen 
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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 Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

av professor efter pension vid 
Romanska och klassiska institutionen 
(dnr 2.3.1.1-4444-20). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

20 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2021-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

35.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
till Stockholms universitet, 
Nationalekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-5.1.2- 4447-20). 
Föredragande: Sofia Mattsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

36.  Anmälan av beslut med anledning av 
nya coronaviruset om begränsning av 
undervisning och examination på 
campus samt verksamheten vid 
biblioteket (dnr SU FV-1.1.2-1620-20). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna.  

37.  Självvärdering med bilagor inom 
ramen för Universitetskanslersämbetets 
lärosätesgranskning av Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.7-4409-20). 
Föredragande: Tove Holmqvist, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Stockholms 
universitets självvärdering med bilagor. 


