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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Delredovisning av regeringsuppdrag att 

stärka gymnasieelevers kunskaper om 

demokratins möjligheter och 

utmaningar (dnr SU FV-1695-20). 

Föredragande: Katharina Soffronow, 

Planeringssekretariatet.                 

Rektor beslutar att avge delredovisningen till 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

2.  Godkännande av bidrag från EU-

kommissionen till Stockholms 

universitet, Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut 

(MBW), avseende RIA-projektet 

NEutron Capture-enhanced Treatment 

of neurotoxic Amyloid aggRegates 

(NECTAR) inom Horisont 2020 (dnr 

SU FV-0306-21). Föredragande: 

Danijela Krajisnik, Avdelningen för 

forsknings- och samverkansstöd. 

 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

3.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för ekonomisk historia 

och internationella relationer (dnr SU 

FV-4798-20). Föredragande: Karin 

Hansson Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Magnus Petersson till prefekt för perioden 

2021-02-01 – 2023-07-31 och docent Klara 

Arnberg till ställföreträdande prefekt under 

perioden 2021-07-31 – 2023-07-31. 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-0476-20).  

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Ulf Mörkenstam 

till professor i statsvetenskap fr.o.m.  

2021-01-28, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

5.  Inriktningsbeslut angående flytt av 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap till Frescatiområdet 

(dnr SU FV-4758-20). Föredragande: 

Ulf Nyman, Ledningssekretariatet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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6.  Utseende av företrädare för 

arbetsgivaren i Rådet för arbetsmiljö 

och lika villkor för perioden 2021-01-

01 – 2023-12-31 (dnr SU FV-4704-

20). Föredragande: Anna-Karin 

Huggare, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att utse universitetsdirektör 

Eino Örnfeldt till ordförande, vicedekan 

Lena Hübner, Samhällsvetenskapliga 

fakulteten och professor Laura Carlson, 

Juridiska institutionen, till 

verksamhetsrepresentanter för det 

Humanvetenskapliga området, professor 

Catarina Rydin, Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik till 

verksamhetsrepresentant för det 

Naturvetenskapliga området samt till övriga 

ledamöter avdelningschef Marie Högström, 

Personalavdelningen, avdelningschef Jerker 

Dahne, Studentavdelningen, avdelningschef 

Lena Lundqvist, Fastighetsavdelningen, 

personalspecialist Anna-Karin Huggare, 

Personalavdelningen, jämlikhetssamordnare 

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen och 

sektionschef Ingemar Dahlgren, 

Studentavdelningen. 

7.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-4241-20). Föredragande: 

Johan Magnéli, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att utnämna professor 

Jonathan Brogaard till affilierad professor 

vid Företagsekonomiska institutionen under 

perioden 2021-01-28 - 2024-01-28. 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-0179-21). Föredragande: 

Mikael Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Mats Larsson som 

återanställd professor med omfattningen 10 

procent fr.o.m. 2021-04-01 tills vidare, dock 

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

särskilt anställningsbeslut. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för geologiska 

vetenskaper (dnr SU FV-0181-21). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Barbara 

Wohlfarth som återanställd professor med 

omfattningen 10 procent fr.o.m. 2021-04-01 

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

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutet för social 

forskning (dnr SU FV-2916-20).  

Föredragande: Johan Magnéli, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Anne Boschini 

till professor i nationalekonomi, med 

inriktning arbetsmarknadsekonomi fr.o.m.  

2021-01-28, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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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 Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

11.  Ansökan om tjänstledighet samt 

återkallande av tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för 

miljövetenskap (dnr SU FV-0362-21). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Christoph Humborg tjänstledighet med 

omfattningen 80 procent fr.o.m. 2021-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2025-07-31, 

samt bevilja återtagande av tidigare beviljad 

tjänstledighet med omfattningen 90 procent 

under perioden 2021-01-01 – 2022-07-31. 

 

12.  Revidering av stadgar för Nordita – 

Nordiska institutet för teoretisk fysik 

(dnr SU FV-0365-2021). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgar för 

Nordita - Nordiska institutet för teoretisk 

fysik. 

Detta beslut ersätter stadgar för Nordita 

Nordiska institutet för teoretisk fysik, 

fastställd av rektor 2015-12-17. 

13.  Tillfällig extra friskvårdstimme (dnr 

SU FV-0368-21). Föredragande: Marie 

Högström, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att anställda vid Stockholms 

universitet erbjuds en extra tillfällig 

friskvårdstimme. Erbjudandet gäller t.o.m. 

2021-06-30. Friskvårdstimmen kan utnyttjas 

när verksamheten tillåter. Det är inte möjligt 

att spara friskvårdstimmen för senare uttag.   

14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Stockholms universitets Holding 

AB (dnr SU FV-4020-20). 

Föredragande: Danijela Krajisnik, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15.  Regler för visuell identitet (dnr SU FV-

4587-20). Föredragande: Elisabeth 

Lundmark, 

Kommunikationsavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 

visuell identitet. 

Detta beslut ersätter Regler för visuell 

identitet fastställda av rektor 2018-12-06. 


