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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020 för Anna 

Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 

(dnr SU FV-1807-21). Föredragande: 

Anna Riddarström, 

Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna.  

2.  Anmälan av beslut om godkännande av 

bidrag från EU-kommissionen till 

Stockholms universitet, Fysikum, 

avseende ERC-projektet Exploring the 

Cosmos with the Vera Rubin 

Observatory (CosminExplorer) inom 

Horisont 2020 (dnr SU FV-1890-21). 

Föredragande: Olle Jonsson, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

3.  Anhållan från Områdeskansliet för 

naturvetenskap om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Sigrid 

Arrhenius´ stipendiefond vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV-

1911-21). Föredragande: Bertil 

George, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 51 000 

kronor att disponera t.o.m. 2022-05-19. 

 

4.  Erasmusavtal mellan Stockholms 

universitet och University of Glasgow  

(dnr-SU FV-1804-21).  

Föredragande: Mascha Schepers, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

5.  Revidering av stadgar för Centrum för 

forskning om hjärnans funktion, 

struktur och evolution (SUBIC) (dnr 

SU-FV-1505-21). Föredragande: 

Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

Detta beslut ersätter stadgar fastställda av 

rektor 2016-06-23. 

6.  Revidering av stadgar för Centrum för 

tvåspråkighetsforskning (dnr SU-FV-

1506-21). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

Detta beslut ersätter stadgar fastställda av 

rektor 2013-10-03. 
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7.  Revidering av stadgar för Institutet för 

europeisk rätt (dnr SU-FV-1401-21). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

Detta beslut ersätter stadgar fastställda av 

rektor 2018-02-22. 

8.  Utseende av föreståndare för Centrum 

för Medeltidsstudier (dnr SU FV- 

1741-21). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att utse professor Kurt 

Villads Jensen, Historiska institutionen, till 

föreståndare för perioden t.o.m. 2022-12-31.  

9.  Överenskommelse mellan Skolverket 

och Stockholms universitet om 

uppdragsutbildning för lärare med start 

hösten 2021 inom ramen för Lärarlyftet 

(dnr SU FV-1928-21). Föredragande: 

Daniela Nordgren, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

10.  Ansökan om fortsatt deltagande i 

Universitets- och högskolerådets 

stipendieprogram för LÅ 2022/2023 

(dnr SU FV-1929-21). Föredragande: 

Stefan Norrlén, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att ansöka om fortsatt 

deltagande. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-1855-21). Föredragande: 

Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Paul Andrews 

som återanställd professor med omfattningen 

50 procent fr.o.m. 2021-09-05 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2022-07-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Strategisk satsning för finansiering av 

förstudie hus 10 i Albano gällande 

möjlig inplacering av DSV (dnr SU 

FV-1.2.1-0168-19). Föredragande: 

Karin Fürstenbach, 

Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

avsätta 594 000 kronor till 

universitetsförvaltningen, för senare 

omfördelning till Fastighetsavdelningen, för 

finansiering av förstudie.  

13.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-1935-21). Föredragande: 

Ulrika Kaby, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Gunnar von 

Heijne som återanställd professor med 

omfattningen 70 procent fr.o.m. 2021-07-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2022-06-30, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

14.  Yttrande över betänkandet Förskola för 

alla barn – för bättre språkutveckling i 

svenska (SOU 2020:67) (dnr SU FV-

0615-21). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 
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15.  Yttrande över förslag till förenklad 

betygsskala på grundläggande nivå 

inom kommunal vuxenutbildning och 

inom kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning på grundläggande 

nivå, samt inom kommunal 

vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (dnr SU FV-1654-21). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Skolverket. 

16.  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 2021-07-01 – 2021-08-31. 

17.  Anbudslämnande gentemot Älvsbyns 

kommun beträffande utbildning i språk 

och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(SKUA) av Institutionen för 

språkdidaktik (NC) (dnr SU FV-1938-

21). Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att låta prefekt lämna anbud 

samt att uppdra åt prefekt att teckna avtal i 

enlighet med upphandlingsunderlaget vid 

vinnande anbud. 
 

18.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU FV-1951-21). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Kristina 

Riegert tjänstledighet för perioden 2021-07- 

18 - 2021-12-31. 

19.  Anmälan av beslut att teckna 

överenskommelse avseende fördelning 

av KTH:s kostnader 2020 och 2021 för 

hus 3 i Albano fram till dess att 

hyresavtal i andra hand träder i kraft i 

februari 2021 (dnr SU FV-2.2.1-2141- 

16). Föredragande: Åsa Borin, 

Planeringssekretariatet. 

 

Läggs till handlingarna. 

20.  Utseende av ledamot och ersättare i 

Disciplinnämnden vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1939-21). 

Föredragande: Ellinor Sigelfeldt, 

Rättssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att utse 

kammarrättslagmannen Anita Linder till 

ordinarie lagfaren ledamot och rådmannen 

Magnus Åhammar till ersättare i 

Disciplinnämnden vid Stockholms 

universitet för perioden 2021-07-01 – 2024- 

06-30. 

21.  Utseende av ytterligare ersättare för 

lagfaren ledamot i Disciplinnämnden 

vid Stockholms universitet (dnr SU 

FV-1956-21). Föredragande: Ellinor 

Sigelfeldt, Rättssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att även utse f.d. 

chefsrådmannen Richard Ljungkvist till 

ersättare för den lagfarna ledamoten i 

Disciplinnämnden vid Stockholms 

universitet för perioden 2021-07-01 – 2022- 

06-30. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och sekretariatschef Maria Wilenius. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

22.  Beslut om arvode till lagfaren ledamot 

och ersättare i Disciplinnämnden vid 

Stockholms universitet (dnr SU FV- 

1957-21). Föredragande: Ellinor 

Sigelfeldt, Rättssekretariatet. 

Rektor beslutar att arvode till den ordinarie 

lagfarna ledamoten och ersättare fr.o.m. 

2021-07-01 ska utgå med 3000 kronor per 

sammanträde samt att ett fast belopp ska utgå 

med 5000 kronor per år till den ordinarie 

lagfarna ledamoten. 


