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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Fysikum 

(dnr SU FV-1435-21). Föredragande: 

Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Lars Pettersson 

som återanställd professor med omfattningen 

85 procent fr.o.m. 2021-05-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2021-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

2.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Meteorologiska 

institutionen (dnr SU FV-1446-21). 

Föredragande: Ulrika Kaby, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Gunilla 

Svensson tjänstledighet med omfattningen 50 

procent under perioden 2021-05-01 – 2024-

04-30. 

3.  Förnyelse av akademiskt utbytes- och 

samarbetsavtal mellan Stockholms 

universitet och Lomonosov Moscow 

State University (dnr SU FV-0955-21).  

Föredragande: Anna Koch, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet 

4.  Universitetsövergripande 

studentutbytesavtal mellan Stockholms 

universitet och Lomonosov Moscow 

State University (dnr SU FV-0957-21).  

Föredragande: Anna Koch, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet 

5.  Beslut att inlämna anbudssvar till 

Skolverket angående 

uppdragsutbildning för skolledare inom 

området lärande för hållbar utveckling 

med start hösten 2021 (dnr SU FV-

1502-21). Föredragande: Daniela 

Nordgren, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att inlämna anbudssvar till 

Skolverket. 

6.  Utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik (DEEP) (dnr SU FV-1191-21). 

Föredragande: Katariina Kiviniemi 

Birgersson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

 

Rektor beslutar att utse professor Kristoffer 

Hylander till prefekt för perioden 2021-08-

01–2024-07-31 och professor Clare 

Bradshaw till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2021-08-01–2024-07-31. 
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7.  Anmälan av beslut att teckna 

Memorandum of Understanding mellan 

European Molecular Biology 

Laboratory och Stockholms universitet, 

Karolinska Institutet, Kungliga 

Tekniska högskolan samt Uppsala 

universitet (dnr SU FV-1509-21). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna.  

8.  Anmälan av beslut att teckna avtal 

mellan Stockholms universitet och 

Björn Carlsons Östersjöstiftelse – 

BalticSea2020 (dnr SU FV-1508-21). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna.  

9.  Fördelning av medel för perioden 

201101-210331 avseende uppdraget 

Samverkan för bästa skola, (SBS), 

Gällivare (dnr SU FV-1484-21). 

Föredragande: Susanna Malm, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 

Institutionen för pedagogik och didaktik och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap till 

en totalsumma om 292 800 kronor, i enlighet 

med särskild skrivelse. 

10.  Fördelning av medel för perioden 

201101 - 210331 avseende uppdraget 

Samverkan för bästa skola, (SBS), 

Akalla (dnr SU FV-1483-21). 

Föredragande: Susanna Malm, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 

Institutionen för pedagogik och didaktik och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap till 

en totalsumma om 361 800 kronor, i enlighet 

med särskild skrivelse. 

11.  Fördelning av medel för perioden 

201101-210331 avseende uppdraget 

Samverkan för bästa skola, (SBS), 

Göteborg1 (dnr SU FV-1485-21). 

Föredragande: Susanna Malm, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 

Institutionen för pedagogik och didaktik och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap till 

en totalsumma om 96 000 kronor, i enlighet 

med särskild skrivelse. 

12.  Fördelning av medel för perioden 

201201-210331 avseende uppdraget 

Samverkan för bästa skola, (SBS), 

Rinkeby, (dnr SU FV-1486-21). 

Föredragande: Susanna Malm, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Specialpedagogiska institutionen, Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk, 

Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och 

till Områdeskansliet för humanvetenskap till 

en totalsumma om 553 350 kronor, i enlighet 

med särskild skrivelse. 
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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 Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

13.  Yttrande över betänkandet Innovation 

som drivkraft – från forskning till nytta 

(SOU 2020:59) (dnr SU FV-0417-21).  

Föredragande: Tor Regberg, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

 

14.  Utlysning av medel för 

kvalitetsutveckling av utbildning - 

omgång 7 (dnr SU FV-1431-21). 

Föredragande: Anna-Karin Björling, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 


