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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Katedralskolan i 
Linköping, Uppsala universitet och 
Norrköpings kommun om disponering 
av avkastningen ur Stiftelsen Aron 
Svenssons premie- och stipendiefond 
(dnr SU FV-1709-21). Föredragande: 
Bertil George, Ekonomiavdeln 
ingen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 10 000 
kronor att disponera t.o.m. 2022-05-05. 

 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid Nordic 
Institute for Theoretical Physics 
(NORDITA) (dnr SU FV-1707-21). 
Föredragande: Ulrika Kaby, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Paolo Di Vecchia 
som återanställd professor med omfattningen 
30 procent fr.o.m. 2021-07-01 tills vidare, 
dock längst till och med 2022-06-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3.  Fördelning av förstärkning av 
basanslaget för forskning, enligt 
vårändringsbudget 2021, förutsatt att 
riksdagen fattar beslut i enlighet med 
regeringens förslag (dnr SU FV-3901-
20). Föredragande: Marie Eriksson, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, enligt bemyndigande i 
universitetsstyrelsens beslut om anslags-
fördelning 2021, att fördela förstärkningen av 
basanslaget om 36 175 tkr med 15 887 tkr till 
Områdesnämnden för humanvetenskap och  
18 288 tkr till Områdesnämnden för natur-
vetenskap enligt tidigare beslut om hur 
basresursen fördelas mellan områdena.   
2 000 tkr fördelas till Universitetsbiblioteket 
för att täcka delar av de ökade kostnaderna 
för transformativa avtal 2020.  
Av det tillskott som fördelas till Områdes-
nämnden för humanvetenskap ska minst  
5 000 tkr avsättas för infrastruktursatsningar 
inom Samhällsvetenskaplig fakultet.  
I övrigt anmodas områdesnämnderna, enligt 
universitetsstyrelsens beslut, att göra 
fördelningar inom områdena av detta tillskott 
utifrån strategiska överväganden.   

4.  Utseende av ledamot till styrelsen för 
Konsortiet för nationellt samarbete i 
försöksdjursutbildning (NCLASET) 
(dnr SU FV-1750-21). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  
 
 

Rektor utser professor Eva Sverremark 
Ekström, Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut, som 
ledamot för perioden t.o.m. 2023-12-31. 
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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). 

5.  Förslag på lokal samordnare för 
Konsortiet för nationellt samarbete i 
försöksdjursutbildning (NCLASET) 
(dnr SU FV-1750-21). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
  

Rektor föreslår att forskningshandläggare Irja 
Eggertsen, Institutionen för molekylär 
biovetenskap, Wenner-Grens institut, utses 
för perioden till och med 2023-12-31. 

6.  Anmälan av beslut att teckna 
samarbetsavtal med Bergianska 
stiftelsen och Kungl. 
Vetenskapsakademien avseende 
professor Bergianus (dnr SU FV-1740-
21). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna.  

7.  Fördelning av medel för sommarkurser 
enligt vårändringsbudget 2021 (dnr SU 
FV-3901-20). Föredragande: 
Katharina Soffronow, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar – förutsatt att riksdagen 
beslutar i enlighet med regeringens förslag – 
efter diskussioner i ledningen att fördela 
3 206 tkr till Områdesnämnden för 
humanvetenskap och 2 667 tkr till 
Områdesnämnden för naturvetenskap, av de 
totalt 10 400 tkr som Stockholms universitet 
tilldelats för sommarkurser 2021.   

 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
gästprofessor vid Stockholms 
universitets Östersjöcentrum (dnr SU 
FV-1769-21). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
  

Rektor beslutar att anställa Alf Norkko som 
gästprofessor i Östersjöekologi med 
omfattningen 20 procent fr.o.m. 2021-06-01 
tills vidare, dock längst till och med 2022-05-
31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Expertgruppen för 
biståndsanalys, EBA, avseende 
samarbete med Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella 
relationer (dnr SU FV-1721-21). 
Föredragande: Sofia Mattsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 


