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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Fördelning av stiftelsemedel ur A-

fonderna (dnr SU FV-2002-21). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. Medlen 

disponeras t.o.m. 2022-05-26. 

 

2.  Anhållan från Institutet för 

internationell ekonomi om disponering 

av avkastningen ur Carl Christian 

Söderströms stiftelse vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2003-21). 

Föredragande: Bertil George, 

Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 50 000 

kronor att disponera t.o.m. 2022-05-26. 

 

3.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att rekommendera 

rektor att tillstyrka förslag gällande 

fördelning av kontantbidrag för S-

CMIP till SNIC för Göteborgs 

universitet, Lunds universitet, 

Stockholms universitet och Uppsala 

universitet från 2021 (SU FV-2011-

21). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att tillstyrka förslaget. 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV-4238-20). 

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Petri Laukka till 

professor i psykologi, särskilt kognitiv 

psykologi, fr.o.m. 2021-05-27, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Institutet 

för social forskning (dnr SU FV-2009-

21). Föredragande: Eva Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Sten-Åke 

Stenberg som återanställd professor med 

omfattningen 30 procent fr.o.m. 2021-06-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2023-12-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

6.  Utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Institutionen för språkdidaktik (dnr SU 

FV-1968-21). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Anna Chryssafis till prefekt och 

universitetslektor Tore Nilsson till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2021-

08-01 – 2021-12-31. 
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7.  Yttrande över Forsknings-, 

utbildnings- och utvecklingsstrategi för 

Region Stockholm (dnr SU FV-1231-

21). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till Region 

Stockholm. 

8.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

professor i analytisk kemi vid 

Institutionen för material- och 

miljökemi (dnr SU FV-0345-20). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att anställa Nicole Pamme 

som professor i analytisk kemi fr.o.m. 2021-

09-01 tills vidare och med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

9.  Utseende av ställföreträdande prefekt 

vid Institutionen för kultur och estetik 

(dnr SU FV-2038-21). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att entlediga professor Peter 

Gillgren från uppdraget som 

ställföreträdande prefekt från och med 2021-

06-01. 

Rektor beslutar att utse professor Magnus 

Nermo till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2021-06-01 – 2022-07-31. 

10.  Fördelning av medel till institutioner 

avseende regeringsuppdraget Fler 

vägar in i Läraryrket, kurser VT-21 

(dnr SU FV-1936-21). Föredragande: 

Ulla Lundström, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen, Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Institutionen för matematikämnets 

och naturvetenskapsämnenas didaktik, 

Institutionen för språkdidaktik samt 

Institutionen för de Humanistiska och 

Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik till 

en totalsumma om 5 090 966 kronor, i 

enlighet med särskild skrivelse. 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för miljövetenskap (SU FV-2021-21). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

12.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor Michael Höhle, Matematiska 

institutionen (SU FV-2.3.10-1904-21). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Michael 

Höhle tjänstledighet med omfattningen 

65 procent under perioden 2021-07-01 – 

2022-06-30.  

  

13.  Regler om avgifter för kopior av 

allmänna handlingar (dnr SU FV-1474-

21). Föredragande: Beatrice Clasaeus, 

Rättssekretariatet.  

 

 

Rektor beslutar att fastställa Regler om 

avgifter för kopior av allmänna handlingar. 
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14.  Revidering av Regler vid möten och 

arrangemang i Spökslottet 

(Schefflerska Palatset) (dnr SU FV-

1958-21). Föredragande: Jeanette 

Peterberg, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Regler vid 

möten och arrangemang i Spökslottet 

(Schefflerska Palatset). 

Detta beslut ersätter Regler vid möten och 

arrangemang i Spökslottet (Schefflerska 

Palatset) (SU FV-3058-20) fastställda av 

rektor 2020-08-27. 

15.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och 

Naturvårdsverket avseende samarbete 

med Institutionen för miljövetenskap 

(SU FV-2050-21). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna tillägg till 

överenskommelse. 

16.  Anmälan av beslut om godkännande av 

konsortialavtal för 

uppdragsforskningsprojektet European 

Marine Observation and Data Network 

(EMODnet) Lot 1 Bathymetry, som 

beställts av Europeiska kommissionens 

Genomförandeorgan för små och 

medelstora företag (EASME) och 

utförs vid Institutionen för geologiska 

vetenskaper (dnr SU FV-1725-21). 

Föredragande: Danijela Krajisnik, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd.  

 

Läggs till handlingarna. 

17.  Anmälan av beslut om godkännande av 

bidrag från EU-kommissionen till 

Stockholms universitet, Institutionen 

för kultur och estetik, avseende ERC-

projektet Performing Citizenship. 

Social and Political Agency in Non-

Professional Theatre Practice in 

Germany, France, Britain, Sweden and 

Switzerland (1780-1850) (P-

CITIZENS) inom Horisont 2020 (dnr 

SU FV-1701-21). Föredragande: 

Danijela Krajisnik, Avdelningen för 

forsknings- och samverkansstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

18.  Anmälan av beslut om godkännande av 

bidrag från EU-kommissionen till 

Stockholms universitet, 

Meteorologiska institutionen, avseende 

RIA-projektet Next Generation Earth 

Modelling Systems (NextGEMS) inom 

Horisont 2020 (dnr SU FV-1896-21). 

Föredragande: Danijela Krajisnik, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 
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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 Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet 

(protokollförare). 

 

19.  Anmälan av beslut om godkännande av 

bidrag från EU-kommissionen till 

Stockholms universitet, Institutionen 

för miljövetenskap och Meteorologiska 

institutionen, avseende RIA-projektet 

Climate relevant interactions and 

feedbacks: the key role of sea ice and 

snow in the polar and global climate 

system (CRiceS) inom Horisont 2020 

(dnr SU FV-1897-21). Föredragande: 

Danijela Krajisnik, Avdelningen för 

forsknings- och samverkansstöd. 

Läggs till handlingarna. 

20.  Utseende av föreståndare för 

Stockholms universitets centrum för 

cirkulära och hållbara system (dnr SU 

FV- 1995-21). Föredragande: Henrik 

Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Aji 

Mathew, Institutionen för material- och 

miljökemi, till föreståndare för perioden 

2021-05-27 – 2023-12-31, att ersätta Anja 

Verena Mudring.  


