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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut om mottagande av 
inkommen donation (dnr SU-463-
0021-21). Föredragande: Stina 
Branting, Avdelningen för forsknings 
och samverkansstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning som adjungerad professor 
vid Juridiska institutionen, (dnr SU 
FV-1479-21). Föredragande: Agita 
Akule-Larsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Göran Linds 
anställning som adjungerad professor med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2021-07-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2022-06-30, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Yttrande över betänkandet Effektivare 
tillsyn över diskrimineringslagen – 
aktiva åtgärder och det 
skollagsreglerade området (SOU 
2020:79) (dnr SU FV-0498-21). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet). 

4.  Yttrande över betänkandet Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) (dnr SU 
FV-0501-21). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet). 

5.  Yttrande över betänkandet Stärkt 
äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen (SOU 2020:73) (dnr 
SU FV-0570-21). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet). 

6.  Yttrande över betänkandet Säker och 
kostnadseffektiv IT-drift – rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering 
(SOU 2021:1) (dnr SU FV-0479-21). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet). 
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7.  Anhållan från Juridiska 
fakultetsnämnden om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Stats- och 
rättsvetenskapliga avdelningens 
dispositionsfond 1915-1924 och 
Stiftelsen Stockholms stads fond för 
främjande av vetenskaplig forskning 
inom högskolans stats- och 
rättsvetenskapliga fakultet, dnr SU FV-
1622-21). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 75 000 
kronor respektive 50 000 kronor att 
disponera t.o.m. 2022-04-28. 

8.  Fördelning av medel till institution och 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för vårterminen 2021 avseende 
uppdragsutbildning inom Lärarlyftet, 
speciallärarutbildning (dnr SU FV-
1614-21). Föredragande: Susanna 
Malm, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Områdeskansliet för humanvetenskap till en 
totalsumma om 7 464 145 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

9.  Fördelning av medel för perioden 
210101-210430 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
nationellt (dnr SU FV-1575-21). 
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 1 491 364 kronor, i 
enlighet med särskild skrivelse. 

10.  Stockholms universitets självvärdering 
inom ramen för 
Universitetskanslersämbetets tematiska 
utvärdering av breddad rekrytering 
(dnr SU FV-1.1.3-0542-20). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Stockholms 
universitets självvärdering. 

11.  Utseende av styrelseledamöter och 
föreståndare för Centrum för 
Kanadastudier (dnr SU FV-1498-21). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse Françoise Sule, 
Association Internationale des Études 
Québécoises (ordförande), docent 
Christophe Premat, Romanska och klassiska 
institutionen (föreståndare), docent Bo G. 
Ekelund, Engelska institutionen, Caroline 
Ribers, Communications and Public Affairs 
Officer, Kanadas ambassad, och docent 
Svante Lindberg, Åbo akademi, till 
ledamöter för perioden t.o.m. 2022-12-31.  

Rektor beslutar vidare att utse docent 
Christophe Premat, Romanska och klassiska 
institutionen, till föreståndare för perioden 
t.o.m. 2022-12-31. 

12.  Utseende av ledamot till styrelsen för 
Institutet för solfysik (dnr SU FV-
1560-21). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Regina 
Lindborg, Institutionen för naturgeografi för 
perioden t.o.m. 2023-12-31, att ersätta 
professor Åsa Larsson. 
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13.  Utseende av föreståndare för The 
Navarino Environmental Observatory 
(NEO) (dnr SU FV- 1510-21). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse docent Zahra 
Kalantari, Institutionen för naturgeografi, till 
föreståndare för perioden 2021-06-01–2023-
06-30. 

14.  Anhållan från Institutionen för kultur 
och estetik om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Karl och 
Betty Warburgs fond vid Stockholms 
universitet, (dnr SU FV-1650-21). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 70 000 
kronor att disponera t.o.m. 2022-04-28. 

15.  Prognos (april) över beräknat utfall för 
anslaget till utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 2021–2024 (dnr 
SU FV-1581-21). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att överlämna aprilprognosen 
över utfall för anslaget till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 2021–2024 till 
regeringen enligt separat skrivelse. 

16.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Forest Peoples Programme 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-1663-
21). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

17.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om 
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 teckna 
överenskommelsen. 

18.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet, Uppsala universitet och 
Kungliga Tekniska högskolan 
avseende samarbete med NORDITA 
och Fysikum (SU FV-1635-21). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

19.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Tyskland, avseende samarbete 
med Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska 
och tyska (SU FV-1275-21). 
Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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20.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket om uppdrag 
att utveckla och konstruera nationella 
prov och nationellt bedömningsstöd i 
kommunal vuxenutbildning i svenska 
för invandrare i kurs B, C och D (SU 
FV-1668-21). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

21.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU FV-
2.3.2-4079-20). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Rahim Rahmani 
till professor i data- och systemvetenskap 
med inriktning mot ubika tjänster och 
mjukvara fr.o.m. 2021-04-29, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

22.  Ändring av beslut fattat med anledning 
av coronaviruset 2021-04-15 om 
planering av verksamheten för första 
delen av höstterminen 2021 (dnr SU 
FV-1.1.2-1620-20). Föredragande: 
Anna Riddarström, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att ändra datumet för när 
planering för undervisningen under första 
delen av höstterminen ska meddelas 
studenterna på institutionens webbsida till 
2021-05-21. 

23.  Fördelning av medel för perioden 
201115-210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Magelungen AB (dnr SU FV-1579-21). 
Föredragande: Susanna Malm, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Områdeskansliet för humanvetenskap till en 
totalsumma om 341 250 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

24.  Fördelning av medel för perioden 
t.o.m. 210331 avseende uppdraget 
Samverkan för bästa skola, (SBS), 
Botkyrka 5 (dnr SU FV-1582-21). 
Föredragande: Susanna Malm, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
Institutionen för pedagogik och didaktik och 
till Områdeskansliet för humanvetenskap till 
en totalsumma om 106 600 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

25.  Attestordning – regelverk om att 
förfoga över universitetets medel (dnr 
SU FV-1651-21). Föredragande: 
Susanne Ekman, Ekonomiavdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att fastställa Attestordning – 
regelverk om att förfoga över universitetets 
medel, att gälla fr.o.m. 2021-06-01. 

Detta beslut ersätter Attest- och 
utanordningsregler för Stockholms 
universitet, fastställd av rektor 2014-02-20. 
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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 Ulf Nyman, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

26.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och NordForsk avseende samarbete 
med NORDITA (SU FV-1625-21). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 


