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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-
1157-21). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

2.  Fördelning av medel till institutioner 
och Områdeskansliet för 
humanvetenskap för vårterminen 2021 
avseende uppdragsutbildning inom 
Lärarlyftet, kurser (dnr SU FV-1361-
21). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om       
1 323 875 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

3.  Undantag från debitering vid 
återbetalning av studieavgift 
höstterminen 2021 (dnr SU FV-1276-
21). Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar om undantag från debitering 
vid återbetalning av studieavgift 
höstterminen 2021. 

4.  Fördelning av medel för perioden  
201101–210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Ideella föreningen Al-Noor Al-Islamia 
(dnr SU FV-1372-21). Föredragande: 
Ulla Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik och 
till Områdeskansliet för humanvetenskap till 
en totalsumma om 138 000 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

5.  Fördelning av medel för perioden  
201101–210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, 
(SBS), Skandinaviska stiftelsen  
(dnr SU FV-1364-21). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik och 
till Områdeskansliet för humanvetenskap till 
en totalsumma om 88 800 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

6.  Fördelning av medel för perioden  
201101–210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Värmdö Tekniska Utbildningar AB 
(dnr SU FV-1363-21). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik och 
till Områdeskansliet för humanvetenskap till 
en totalsumma om 556 800 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 
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7.  Fördelning av medel för perioden 
201101–210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Midsommarkransen (dnr SU FV-1365-
21). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik och 
till Områdeskansliet för humanvetenskap till 
en totalsumma om 154 800 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

8.  Inbjudan från Svenska institutet i Rom 
att föreslå mottagare av Ingenjören C 
M Lericis stipendium (dnr SU FV-
0978-21). Föredragande: Christina 
Olsson, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att vidaresända en inkommen 
ansökan till Svenska institutet i Rom. 

9.  Särskild utredning angående placering 
av den praktisk-estetiska verksamheten 
inför förändringar av styrmodell och 
organisation för lärarutbildningarna vid 
Stockholms universitet (dnr SU-
FV.1.2.1-1405-20). 
Föredragande: Hanna Sveen, 
Ledningssekretariatet.  
 

Rektor beslutar att tillsätta utredning enligt 
förslag.  

10.  Godkännande av bidrag från EU-
kommissionen till Stockholms 
universitet, Institutionen för 
miljövetenskap (ACES), avseende 
RIA-projektet Nanoparticle Emissions 
from the Transport Sector: Health and 
Policy Impacts (nPETS) inom Horisont 
2020 (dnr SU FV-1413-21). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att godkänna bidraget. 

11.  Anmälan om misstänkt avvikelse från 
god forskningssed (dnr SU FV-1330-
21). Föredragande: Jonas Åkerman, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Rådet för god forskningssed. 

12.  Anhållan från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen C.F 
Liljevalchs J:ors stipendiefond vid 
Stockholms universitet och Stiftelsen 
K-B och M. Augustinssons 
stipendiefond (dnr SU FV-1414-21). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
125 000 kronor att disponera t.o.m. 2024-04-
14 respektive 150 178 kronor att disponera 
t.o.m. 2024-04-14. 

 

13.  Yttrande över betänkandet En 
gemensam utbildning inom 
statsförvaltningen (SOU 2020:40) (dnr 
SU FV-0194-21). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet). 
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14.  Yttrande över betänkandet Krav på 
kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2) (dnr SU 
FV-0195-21). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Justitiedepartementet). 

15.  Yttrande över promemorian Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och fler 
lärare i skolan (U2021/00301) (dnr SU 
FV-0199-21). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

16.  Tillägg till Överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
om insats i Botkyrka kommun inom 
ramen för Samverkan för bästa skola 
(dnr SU FV-1152-21). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 
överenskommelsen. 

17.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om 
uppdragsutbildning Bedömning av 
nyanlända och flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling (dnr SU 
FV-1410-21). Föredragande: Daniela 
Nordgren, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

18.  Beslut att inlämna anbudssvar till 
Skolverket angående 
uppdragsutbildning för lärare i 
matematik, med start våren 2022 (dnr 
SU FV-1393-21). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att inlämna anbudssvar till 
Skolverket. 

19.  Beslut om genomförande av Tisus-
testet vårterminen 2021 (dnr SU FV-
1419-21). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

20.  Beslut med anledning av coronaviruset 
om planering av verksamheten för 
första delen av höstterminen 2021 (dnr 
SU FV-1.1.2-1620-20). Föredragande: 
Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

21.  Utseende av tillförordnad prefekt och 
tillförordnad ställföreträdande prefekt 
vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet (dnr SU FV-1428-21).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 
Karolina Wirdenäs till tillförordnad prefekt 
och universitetslektor Gunlög Sundberg till 
tillförordnad ställföreträdande prefekt för 
perioden 2021-04-15 – 2021-06-30. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

22.  Ny modell för styrning av 
verksamhetsutveckling med IT-inslag  
(dnr SU FV-1339-21). Föredragande: 
Linn Myhrman, IT-avdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

23.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Sigrid Therapeutics AB avseende 
samarbete med Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-
Grens institut (dnr SU FV-1324-21). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

24.  Begäran om tillstånd att teckna avtal 
mellan Stockholms universitet, 
Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut, 
och Sigrid Therapeutics AB (dnr SU 
FV-1324-21). Föredragande: Daria 
Zheltukhina, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att ge tillstånd att teckna 
avtal. 

 

 

25.  Anmälan av nominering av student till 
2021 års Global Swede ceremoni (dnr 
SU FV-0857-21). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 
 

Läggs till handlingarna.  

26.  Utseende av ledamot och suppleant i 
styrelsen för Gunnar Ekströms stiftelse 
för numismatik (dnr SU FV-1347-21). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 
 

Rektor beslutar att utse professor emeritus 
Lena Gerholm till ledamot och professor Olle 
Ferm, Historiska institutionen, till suppleant 
för perioden 2021-07-01 – 2024-06-30. 

27.  Utseende av ledamot för Stockholms 
universitet i styrgruppen för Industrial  
and Societal Board (dnr SU FV-0665-
20). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Panagiotis 
Papapetrou, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, till ledamot, att ersätta 
Mats Danielson. 


