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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Rekvisition av medel för 

högskoleutbildning i teckenspråk och 

tolkning samt återrapportering till 

regeringen, vårterminen 2021  

(dnr SU FV-0557-21). Föredragande: 

Katharina Soffronow, 

Planeringssekretariatet.                 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 

medel för vårterminen 2021 till 

Kammarkollegiet samt återrapportering till 

regeringen (regleringsbrev avseende anslag 

2:64) enligt särskilda skrivelser. 

2.  Rekvisition av medel för 

kompletterande utbildning för personer 

med avslutad utländsk juristutbildning, 

vårterminen 2021 (dnr SU FV-0556-

21). Föredragande: Katharina 

Soffronow, Planeringssekretariatet.  

 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 

medel för vårterminen 2021 till 

Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende 

anslag 2:64) enligt särskild skrivelse.  

3.  Rekvisition av medel för 

kompletterande utbildning för personer 

med avslutad utländsk 

socionomutbildning/utbildning i socialt 

arbete vårterminen 2021 (SU FV-0556-

21). Föredragande: Katharina 

Soffronow, Planeringssekretariatet. 

                 

Rektor beslutar att överlämna rekvisition av 

medel för vårterminen 2021 till 

Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende 

anslag 2:64) enligt särskild skrivelse.  

 

4.  Anmälan av beslut om tillägg 2 och 3 

till upplåtelseavtal mellan Karolinska 

Institutet, Kungliga Tekniska 

högskolan och Stockholms universitet 

avseende disposition av lokaler för 

SciLifeLab i Solna (dnr SU FV-0070-

21). Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Förlängning av 

universitetsövergripande 

studentutbytesavtal mellan Stockholms 

universitet och National Taiwan 

University (dnr SU FV-4331-20).  

Föredragande: Anna Koch, 

Studentavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna förlängningen av 

avtalet. 
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6.  Anhållan från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om omklassificering 

av kursen Introduktion till kvantitativa 

metoder för nationalekonomer, 7,5 hp 

(EC2400) (dnr SU FV-0073-21). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att kursen Introduktion till 

kvantitativa metoder för nationalekonomer, 

7,5 hp (EC2400) får omklassificeras till 50 

procent samhällsvetenskapligt och 50 procent 

naturvetenskapligt utbildningsområde. 

7.  Tillsättande av arbetsgrupper inför 

förändringar av lärarutbildningarnas 

styrning och organisation (dnr SU FV-

1.2.1-1405-20). Föredragande: Hanna 

Sveen, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8.  Yttrande över Havs- och 

vattenmyndighetens redovisning av 

uppdrag om generellt stopp för 

bottentrålning i skyddade områden (dnr 

SU FV-4650-20). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

9.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 

angående uppdragsutbildning för 

förskollärare som undervisar i 

förskoleklass med start hösten 2021 

(dnr SU FV-0725-21). Föredragande: 

Daniela Nordgren, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att inlämna offert till 

Skolverket. 

10.  Tillägg 2 till Överenskommelse mellan 

Skolverket och Stockholms universitet 

om insats i Stockholms kommun inom 

ramen för Samverkan för bästa skola 

(dnr SU FV-0738-21). Föredragande: 

Daniela Nordgren, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen. 

11.  Handläggningsordning för hantering av 

misstanke om avvikelse från god 

forskningssed (dnr SU FV-0735-21). 

Föredragande: Jonas Åkerman, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

Rektor beslutar att fastställa 

Handläggningsordning för hantering av 

misstanke om avvikelse från god 

forskningssed enligt förslag. 

Detta beslut ersätter dokumentet 

Handläggningsordning för hantering av 

misstanke om avvikelse från god 

forskningssed beslutat 2019-12-19. 

12.  Redovisning enligt transparenslagen – 

Lag (2005:590) om insyn i vissa 

finansiella förbindelser (dnr SU FV-

0553-21). Föredragande: Aldona 

Stowik, Ekonomiavdelningen.  

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att avge redovisningen till 

Riksrevisionen. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och 

haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet 

(protokollförare). 

13.  Utseende av styrelseledamöter och 

föreståndare för Centrum för 

universitetslärarutbildning (dnr SU FV-

0679-2021). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Clas 

Hättestrand (ordförande), Institutionen för 

naturgeografi, professor Joakim Edsjö, 

Fysikum, professor Mattias Mannervik, 

Institutionen för molekylär biovetenskap, 

Wenner-grens institut, professor Hans 

Hayden, Institutionen för kultur och estetik, 

professor Magnus Nermo, Sociologiska 

institutionen, universitetslektor Katrin 

Lainpelto, Juridiska institutionen, och 

professor Max Scheja, Institutionen för 

pedagogik och didaktik, till ledamöter för 

perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.  

Rektor beslutar vidare att utse professor 

Klara Bolander Laksov, Institutionen för 

pedagogik och didaktik, till föreståndare för 

perioden 2021-01-01 – 2023-12-31. 

14.  Yttrande till Diskriminerings-

ombudsmannen avseende tillsyn av 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

0617-21). Föredragande: Parasto 

Rosencrantz, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Diskrimineringsombudsmannen. 

15.  Stockholms universitets stöd till 

STINT-ansökan avseende SASUF 

2030 (SU FV-0682-21). 

Föredragande: Johanna Wiklund, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna Letter of support 

och stödja STINT-ansökan avseende SASUF 

2030. 

16.  Anmälan av beslut om tillförordnad 

universitetsdirektör för perioden 2021-

02-25 – 2021-03-05 (dnr SU FV-0799-

21). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningssekretariatet.  

 

Läggs till handlingarna.  


