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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av ställföreträdande 
föreståndare vid Institutet för social 
forskning (dnr SU FV-1841-21). 
Föredragande: Karin Hansson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Charlotta 
Magnusson till ställföreträdande föreståndare 
för perioden 2021-08-01 - 2023-12-31. 

2.  Fördelning av medel för vårterminen 
2021 avseende regeringsuppdrag 
Vidareutbildning av lärare (VAL) (dnr 
SU FV-2012-21). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om   
13 858 912 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

3.  Fördelning av medel för vårterminen 
2021 avseende regeringsuppdrag 
Utländska lärares vidareutbildning 
(ULV) (dnr SU FV-2013-21). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
institutioner och till Områdeskansliet för 
humanvetenskap till en totalsumma om   
15 511 329 kronor, i enlighet med särskild 
skrivelse. 

4.  Fördelning av extra medel för 
vårterminen 2021 avseende 
regeringsuppdrag Vidareutbildning för 
lärare (VAL) (dnr SU FV-2015-21). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att fördela medel till 
Områdeskansliet för humanvetenskap till en 
totalsumma om 1 833 291 kronor, avseende 
arbete med tillgodoräknande, studieplanering 
och samordning inom ramen för VAL. 

5.  Regler för laboratoriesäkerhet (dnr SU 
FV-2.10.2-3388-20). Föredragande: 
Mikael Corell, Fastighetsavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Regler för 
laboratoriesäkerhet. 

6.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om återanställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för miljövetenskap (dnr 
SU FV-2096-21). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa Margareta 
Törnqvist som återanställd professor med 
omfattningen 25 procent fr.o.m. 2021-07-01 
tills vidare, dock längst till och med 2022-06-
30, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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7.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen (Primula-id: 
841.776.935). Föredragande: Eva 
Persson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Yves 
Zenou tjänstledigt med omfattningen 
100 procent under perioden 2021-08-01–
2022-07-31. 

8.  Fördelning av särskilda medel för 
innovationskontor avseende anslag 
2:64 ap.20 (dnr SU FV- 2101-21). 
Föredragande: Karin Fürstenbach, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att fördela 5 709 397 kronor 
till Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd och 250 000 kronor till 
Rättssekretariatet. 

9.  Utseende av ledamot och suppleant i 
styrelsen för Centrum för 
barnkulturforskning (dnr SU FV- 
2097-21). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Karin 
Helander, Institutionen för kultur och estetik, 
till ledamot, och docent Helena Hörnfeldt, 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap, till personlig suppleant 
för professor Elina Druker för perioden 
2021-06-03 - 2022-12-31, att ersätta Anna 
Götlind och Maria Wassrin. 

10.  Anmälan av beslut om Stockholms 
universitets yttrande gällande förslag 
till SUHF:s rekommendationer om 
tolkning av DOS-lagen avseende 
lärplattformar (dnr SU FV-1514-21). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

11.  Förlängd tillfällig extra 
friskvårdstimme (SU FV-0368-21). 
Föredragande: Marie Högström, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att förlänga erbjudandet om 
en extra tillfälliga friskvårdstimme för 
anställda vid Stockholms universitet. 
Erbjudandet förlängs att gälla t o m den 31 
december 2021. Friskvårdstimmen kan 
utnyttjas när verksamheten tillåter. Det är 
inte möjligt att spara friskvårdstimmen för 
senare uttag. 

12.  Plan för ökad digital tillgänglighet (dnr 
SU FV-0737-21). Föredragande: Ulf 
Nyman, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa Plan för ökad 
digital tillgänglighet. 

13.  Beslut att inlämna offert till Skolverket 
angående uppdragsutbildning, 
speciallärarutbildning med start 
vårterminen 2022 inom ramen för 
Lärarlyftet (dnr SU FV- 2100-21). 
Föredragande: Daniela Nordgren, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att inlämna offert till 
Skolverket. 
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14.  Förläggning av läsåret 2022/2023 samt 
anvisningar för kursregistrering och 
studieavbrott (dnr SU FV-1963-21). 
Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att läsåret 2022/2023 ska 
indelas enligt följande: 

Höstterminen: 2022-08-29 – 2023-01-15 

Vårterminen: 2023-01-16 – 2023-06-04 

Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd 
att medge dispens för utbildning utanför 
terminstid. 

Universitetets sommarkurser förläggs till 
tiden från och med juni månad i anslutning 
till vårterminens slut till och med slutet av 
augusti i anslutning till höstterminens början. 

Registrering på kurs görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt alternativt av 
institutionen i anslutning till studiestarten. 

Sista registreringsdag för kurser som börjar 
vid höstterminens start 2022 är 2022-09-02 
och 2023-01-20 för kurser som börjar vid 
vårterminens start 2023. För övriga kurser 
ska registrering ha skett senast en vecka efter 
kursstart. Detta är samtidigt sista datum för 
avgiftsskyldiga att ansöka om byte av 
avgiftsstatus. 

Institutionerna ska informera studenterna om 
att studieavbrott omgående ska anmälas. 
Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre 
veckor efter kursstart) görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt. Övriga 
studieavbrott anmäls till institutionen som 
rapporterar detta i Ladok. 

15.  Rekommendationer för 
periodindelning av läsåret 2022/2023 
(dnr SU FV-1964-21). Föredragande: 
Peter Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekommendera 
periodindelning av läsåret 2022/2023. Datum 
anger gemensamma starttider för respektive 
terminsdel. 

Höstterminen (2022-08-29 – 2023-01-15): 
Terminsdel A: Måndag 29/8 
Terminsdel B: Torsdag 29/9 
Terminsdel C: Måndag 31/10 
Terminsdel D: Torsdag 1/12 

Vårterminen (2023-01-16 – 2023-06-04): 
Terminsdel A: Måndag 16/1 
Terminsdel B: Torsdag 16/2 
Terminsdel C: Tisdag 21/3 
Terminsdel D: Tisdag 2/5. 

16.  Yttrande över promemorian Ett 
förbättrat genomförande av MKB-
direktivet (M2021/00596) (dnr SU FV-
1071-21). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet). 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och avdelningschef Maria Wilenius. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

17.  Årets lärare 2021, pedagogiska 
pristagare vid Stockholms universitet 
(dnr SU FV-0068-21). Föredragande: 
Klara Bolander Laksov, Centrum för 
universitetslärarutbildning 

Rektor beslutar att utse Matilda Baraibar, 
Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer, Sören Holst, 
Fysikum, Adam Jacobsson, 
Nationalekonomiska institutionen, 
Christophe Premat, Romanska och klassiska 
institutionen, samt Anna-Lena Ström, 
Institutionen för biokemi och biofysik, till 
Årets lärare 2021. Pristagarna tilldelas 
50 000 kronor vardera. 

18.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Humanistiska fakulteten för läsåret 
2021/2022 (dnr SU FV-0045-21). 
Föredragande: Christina Olsson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Humanistiska fakultetsnämndens (del.) 
förslag. 

19.  Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2021/2022 (dnr SU FV-0045-
21). Föredragande: Christina Olsson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens (del.) förslag. 

20.  Förslag till innehavare av stipendier ur 
Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten 
2022–2023 (dnr SU FV-0047-21). 
Föredragande: Christina Olsson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar föreslå Stiftelsen att utdela 
stipendier enligt förslag. 

21.  Förslag till ledamot i Stiftelsen 
Ragnhild och Einar Lundströms Minne 
och Stiftelsen Karl Jeppssons Minne 
(dnr SU FV-1319-21). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att till ledamot utse professor 
Ulla-Karin Schön, Institutionen för socialt 
arbete, för perioden t.o.m. 2022-06-30.  


