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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension med 
placering vid Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-0901-
21). Föredragande: Hans Rosenberg 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Thor Norström 
som återanställd professor med omfattningen 
15 procent fr.o.m. 2021-05-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2021-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

2.  Uppföljning av åtgärder vidtagna med 
anledning av internrevisionens 
granskning av arbetsmiljöarbetet (dnr 
SU FV-0295-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 
                 

Rektor beslutar enligt separat skrivelse och 
lägger därmed ärendet till handlingarna. 

3.  Anhållan från Fastighetsavdelningen 
om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen Aula Magna vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-0961-21). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        
1 430 000 kronor att disponera t.o.m. 2022-
03-17. 

4.  Ändring av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Styrelsen 
för internationellt 
utvecklingssamarbetes samarbete 
(SIDA) avseende samarbete med 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU FV-0924-
21). Föredragande: Johan Magnéli, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

5.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-3775-20). 
Föredragande: Nathaniel Morris, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att befordra Ai Jun Hou till 
professor i företagsekonomi med inriktning 
finansiering fr.o.m. 2021-03-18, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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6.  Fördelning av medel till Institutionen 
för pedagogik och didaktik, 
Specialpedagogiska institutionen samt 
Barn - och ungdomsvetenskapliga 
institutionen avseende 
regeringsuppdrag Fler vägar in i 
Läraryrket, kurser 2020 (dnr SU FV-
1022-21). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Specialpedagogiska institutionen samt Barn - 
och ungdomsvetenskapliga institutionen till 
en totalsumma om 2 617 357 kronor, i 
enlighet med särskild skrivelse. 

7.  Undertecknande av Erasmus Charter 
for Higher Education 2021–2027  
(dnr SU FV-6.1.1-1731-20). 
Föredragande: Mascha Schepers 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att underteckna Erasmus 
Charter for Higher Education 2021–2027. 

8.  Anbudssvar på Kompetensutveckling 
för lärare som undervisar i engelska 
(dnr SU FV-1042-21). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för Humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna anbudssvar enligt 
förslag. 

9.  Överenskommelse mellan Skolverket 
och Stockholms universitet om 
speciallärarutbildning inom ramen för 
Lärarlyftet med start hösten 2021 (dnr 
SU FV-1043-21). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

10.  Yttrande över betänkandet Utvinning 
ur alunskiffer – 
Kunskapssammanställning om 
miljörisker och förslag till skärpning av 
regelverket (SOU 2020:71) (dnr SU 
FV-5054-20). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

11.  Anbudssvar på Genomförande av 
mentorsutbildning för en kvalitativ 
introduktionsperiod, läsåret 2021/22, 
7,5 hp (dnr SU FV-1044-21). 
Föredragande: Daniela Nordgren, 
Områdeskansliet för Humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna anbudssvar enligt 
förslag. 

12.  Rekvisition av medel för 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk lärar- och 
förskollärarutbildning (ULV), 
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 separat skrivelse.  
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 
att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

13.  Upphandling genom ett förhandlat 
förfarande av tjänster från Busara 
Center for Behavioral Economics till 
Nationalekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-1016-21). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna upphandling 
genom ett förhandlat förfsarande enligt 
särskild skrivelse. 


