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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från dekanus vid humanistiska 
fakulteten om utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid Historiska 
institutionen (dnr SU FV-0529-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Anna 
Götlind till prefekt och universitetslektor 
Mattias Tydén till ställföreträdande prefekt 
för perioden 2021-08-01 – 2024-07-31. 

2.  Utseende av ledamot och suppleant till 
Stiftelsen Vetenskapsstaden – 
Stockholm Science City (dnr SU FV-
0511-21). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Stefan 
Nordlund till ledamot och planeringschef 
Åsa Borin till suppleant för perioden t.o.m. 
2023-06-30. 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor, vid Stockholms 
resilienscentrum (dnr SU FV-2.3.1.1-
1388-20). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Line Gordon som 
professor i hållbar utveckling med inriktning 
mot hållbara livsmedelssystem - Curt 
Bergfors professur fr.o.m. 2021-03-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4.  Användning av medel för samarbete 
med Universitetet i Tokyo (dnr SU FV-
5.1.2-0300-18). Föredragande: Niklas 
Tranᴂus, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

5.  Förslag från dekanus vid humanistiska 
fakulteten om utseende av 
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 utse universitetslektor Renata 
Ingbrant till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2021-02-15 – 2022-07-31. 

6.  Åtgärdsredovisningar för 
ämneslärarexamina i ämnet matematik, 
med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 
respektive i gymnasieskolan (dnr SU 
FV-1.1.9-4704-19). Föredragande: 
Pär Brännström, 
Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge åtgärdsredovisningar 
till Universitetskanslersämbetet. 
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7.  Fördelning av medel för perioden 
201101-201231 uppdraget Samverkan 
för bästa skola, (SBS), Haninge 2 (dnr 
SU FV-0429-21). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
19 200 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

8.  Fördelning av medel för perioden 
200701-201231 uppdraget Samverkan 
för bästa skola, (SBS), Haninge 3 (dnr 
SU FV-2.1.1-0430-21). Föredragande: 
Ulla Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institution och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om 
25 200 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

9.  Uppdrag för rektors beredning för 
universitetsgemensamma 
utbildningsfrågor och system för 
kvalitetssäkring (Rebus) 2021-2023 
(dnr SU FV-0293-21). Föredragande: 
Pär Brännström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt förslag om utvidgat 
uppdrag, ny sammansättning och nytt namn 
för beredningen under 2021-2023. 

10.  Remissyttrande till 
Universitetskanslersämbetet (dnr SU 
FV-1.1.3-5020-20). Föredragande: 
Ellinor Sigelfeldt, Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitetskanslersämbetet. 

11.  Ändring av avtal mellan Stockholms 
universitet och Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning avseende 
samarbete med Statsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-0555-21). 
Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna ändring av avtalet. 

12.  Regler för att förhindra mutor vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
1.1.2-3572-20). Föredragande: Dennis 
Jutterström, Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för att 
förhindra mutor vid Stockholms universitet. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för att 
förhindra mutor vid Stockholms universitet, 
fastställda av rektor 2012-10-18. 

13.  Regler om jäv (dnr SU FV-1.1.2-3571-
20). Föredragande: David Palmqvist, 
Rättssekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa Regler om jäv. 

Detta beslut ersätter Interna föreskrifter 
rörande jäv, fastställda av rektor 2005-06-02, 
samt dokumentet Information om gällande 
jävsregler samt interna föreskrifter, daterat 
2016-05-09. 
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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). 

14.  Förslag till beslut om särskild 
dokumentation enligt 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 
2 kap 3 § förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (dnr 
SU FV- 0553-21). Föredragande 
Aldona Stowik, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 


