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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Zoologiska institutionen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Alice och Lars Siléns fond 
vid Stockholms universitet (dnr SU 
FV-2.1.8-4478-20). Föredragande: 
Bertil George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 100 
000 kronor att disponera t.o.m. 2021-12-02. 

2.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Axel 
Lagrelius´ fond för geografisk 
forskning vid Stockholms universitet 
(dnr SU FV-2.1.8-4482-20). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 17 500 
kronor att disponera t.o.m. 2021-12-02. 

3.  Anhållan från Zoologiska institutionen 
om disponering av avkastningen ur 
Ester Lagers fond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-4479-20).  
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 197 
000 kronor att disponera t.o.m. 2021-12-02. 

4.  Anhållan från Zoologiska institutionen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Figge och Elsa 
Hammarbergs fond vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-4480-20).  
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 95 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-12-02. 

5.  Anhållan från Institutionen för 
naturgeografi om disponering av 
avkastningen ur Hans W:son 
Ahlmanns stiftelse vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2.1.8-4481-20).  
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 25 000 
kronor att disponera t.o.m. 2021-12-02. 
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6.  Anhållan från Konsthistoriska 
institutionen vid Helsingfors 
universitet och Institutionen för kultur 
och estetik vid Stockholms universitet 
om disponering av avkastningen ur 
Siréns stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-4043-
20). Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 186 
600 kronor att disponera t.o.m. 2021-12-31. 

7.  Ersättning till Institutionen för svenska 
och flerspråkighet för anordnande av 
Tisus-provet (dnr SU FV-6.5-4490-20). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, i enlighet med 
universitetsstyrelsens bemyndigande, att 
avsätta 340 000 kronor till Institutionen för 
svenska och flerspråkighet för kostnader i 
samband med Tisus-provet 2020. 

8.  Samarbetsavtal mellan Stockholms 
universitet och VIA University 
College, Århus, Danmark avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik.  
(dnr SU FV-6.1.1-4301-20)  
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  

9.  Ersättning till Institutionen för biokemi 
och biofysik för Stefan Nordlunds 
ledningsuppdrag vid Stockholms 
universitet under 2021 (dnr SU FV-
2.1.1-4517-20). Föredragande: Åsa 
Borin, Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avsätta 388 000 kronor till 
Institutionen för biokemi och biofysik. 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Företagsekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-2.3.1.1-4467-20).  
Föredragande: Eva Persson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Ali Yakhlef som 
återanställd professor med omfattningen 50 
procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2021-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1 -
4162-20). Föredragande: Agita Akule-
Larsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Marianne Levin 
som återanställd professor med omfattningen 
av 50 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2021-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

  

12.  Fördelning av medel för höstterminen 
2020 avseende regeringsuppdrag 
Vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr 
SU FV-2.1.1-4325-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
14 664 016 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 
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13.  Fördelning av medel för höstterminen 
2020 avseende regeringsuppdrag 
Utländska lärares vidareutbildning 
(ULV) (dnr SU FV-2.1.1-4324-20). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om       
17 195 931 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

14.  Fördelning av extra medel 
höstterminen 2020 avseende 
Vidareutbildning för lärare (VAL)  
(dnr SU FV-2.1.1-4332-20).  
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att fördela medel till en 
totalsumma på 1 646 137 kr till 
Områdeskansliet för humanvetenskap för 
arbete med tillgodoräknande, studieplanering 
och samordning inom ramen för uppdraget 
att anordna högskoleutbildning för 
vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen (VAL). 

15.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4398-20). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap.  

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

16.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för astronomi (dnr SU 
FV-2.3.1.1-4394-20). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

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

17.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum 
(dnr SU FV-2.3.1.1–4486-20). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Stefan Csillag 
som återanställd professor med omfattningen 
25 procent av heltid fr.o.m. 2021-01-01 tills 
vidare, dock längst till och med 2021-12-31 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

18.  Yttrande över betänkandet Bygga, 
bedöma, betygssätta – betyg som bättre 
motsvarar elevernas kunskaper (SOU 
2020:43) (dnr SU FV-1.1.3-3358-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

19.  Yttrande över betänkandet En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54) (dnr SU FV-1.1.3-
3790-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Justitiedepartementet). 
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20.  Godkännande av projektbidrag från 
Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet, Institutet för social 
forskning (dnr SU FV-5.1.2- 4451-20). 
Föredragande: Sofia Mattsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

21.  Revidering av överenskommelse 
mellan Stockholms universitet och 
Länsstyrelsen Östergötland avseende 
uppdrag till Institutionen för socialt 
arbete (dnr SU FV-6.1.2-2072-20). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

22.  Tilläggsavtal avseende Stockholms 
universitets tillträde till 
konsortialavtalet avseende Nationell E-
infrastruktur för forskning om åldrande 
i Sverige (NEAR) (dnr SU FV-6.1.2-
4539-20). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

23.  Verksamhetsbeskrivning avseende 
Spökslottet (dnr SU FV-1.1.8-4492-
20).  Föredragande: Jeanette 
Peterberg, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att fastställa 
verksamhetsbeskrivning avseende 
Spökslottet.  

24.  Utseende av ledamot i Stiftelsen 
Svenska Omniteatern (dnr SU FV-
1.2.2-4468-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att utse studierektor Magnus 
Axelsson, Fysikum, till ledamot för perioden 
2021-01-01 -  2023-12-31. 

25.  Utseende av styrelseledamöter och 
föreståndare för Tolk- och 
översättarinstitutet (dnr SU FV-1.2.2-
4315-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse docent Jan Pedersen 
(ordförande), Tolk- och översättarinstitutet, 
universitetslektor Magnus Dahnberg, Tolk- 
och översättarinstitutet, professor Yvonne 
Lindqvist, Tolk- och översättarinstitutet, 
docent Cecilia Schwartz, Romanska och 
klassiska institutionen, universitetslektor 
Mari Mossberg, Lunds universitet, 
enhetschef Carina Johansson, ordförande i 
Tolkservicerådet, till ledamöter för perioden 
2021-01-01 – 2023-12-31.  

Rektor beslutar vidare att utse docent Jan 
Pedersen till föreståndare och 
universitetslektor Magnus Dahnberg till 
ställföreträdande föreståndare för perioden 
2021-01-01 – 2022-12-31. 
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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 Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

26.  Utseende av föreståndare, 
ställföreträdande föreståndare och 
ledamöter i styrelse för Centrum för 
globala Asienstudier (dnr SU FV-
1.2.1-2133-20). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Ulrika 
Mörth, Statsvetenskapliga institutionen 
(ordförande), docent Henrik Berglund (stf 
föreståndare), Statsvetenskapliga 
institutionen, professor Jacqueline Berndt, 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och 
Turkietstudier, professor Johan Lindquist, 
Socialantropologiska institutionen, docent 
Karl Gustafsson, Institutionen för ekonomisk 
historia och internationella relationer, docent 
Ilda Lourenco, Kulturgeografiska 
institutionen och biträdande 
universitetslektor Rebecca Ye, Sociologiska 
instituionen till ledamöter för perioden 2020-
12-03 – 2023-12-31.  
 
Rektor beslutar vidare att utse professor 
Johan Lagerkvist, Stockholms centrum för 
forskning om offentlig sektor (SCORE), till 
föreståndare för perioden 2020-12-03 – 
2023-12-31. 


