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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Institutionen för biokemi 
och biofysik om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen 
Enzymfonden vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-2152-21). 
Föredragande: Bertil George, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 305 
000 kronor att disponera t.o.m. 2022-06-09. 

 

2.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Juridiska institutionen 
(dnr SU FV-2141-20). Föredragande: 
Agita Akule-Larsson, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Frantzeska 
Papadopoulou Skarp till professor i civilrätt 
med inriktning mot immaterialrätt fr.o.m. 
2021-07-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

3.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom 
Naturvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2021/2022 (dnr SU FV-0045-
21). Föredragande: Carina Lindblad, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Naturvetenskapliga fakultetsnämndens 
förslag. 

4.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Engelska institutionen 
(dnr SU FV-4237-20).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Peter Sundkvist 
till professor i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning fr.o.m. 2021-07-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut 

5.  Anhållan från Områdeskansliet för 
naturvetenskap om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen K. 
Anderssons resestipendiefond (dnr SU 
FV-2169-21). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 25 900 
kronor att disponera t.o.m. 2022-06-09. 

 

6.  Utseende av ledamot till Stockholms 
universitets miljöråd (dnr SU FV- 
2163-21). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 
 
 
 

Rektor beslutar att utse biträdande lektor 
Mika Sipponen, Institutionen för material- 
och miljökemi, till ledamot för perioden 
2021-06-10 - 2022-12-31, att ersätta 
professor Aji Mathew.  
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7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-
2185-21). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

8.  Åtgärder med anledning av 
internrevisionens granskning av den 
interna styrningen och kontrollen vid 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- 
och Turkietstudier (dnr SU FV-0295-
20). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 
 

Rektor beslutar enligt separat skrivelse. 

9.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för biokemi 
och biofysik (Primula id 843.340.744).  
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Martin 
Ott tjänstledighet med omfattningen 90 
procent under perioden 2021-07-01 – 2023-
03-31. 

10.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom Juridiska 
fakulteten för läsåret 2021/2022 (dnr 
SU FV-0045-21) Föredragande: 
Carina Lindblad, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med Juridiska fakultetsnämndens förslag. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för biokemi 
och biofysik (dnr SU FV-0444-21). 
Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Pål Stenmark till 
professor i neurokemi fr.o.m. 2021-07-01, 
med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap (dnr SU FV-2041-
21). Föredragande: Daria Zheltukhina, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

13.  Utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Stockholms resilienscentrum, SRC 
(dnr SU FV-1525-21). Föredragande: 
Katariina Kiviniemi Birgersson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
  

Rektor beslutar utse professor Line Gordon 
till föreståndare för perioden 2021-08-01–
2024-07-31 och universitetslektor Victor 
Galaz till ställföreträdande föreståndare för 
perioden 2021-08-01–2024-07-31. 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-
2184-21). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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15.  Personuppgiftsbiträdesavtal för 
analysservice inom ramen för den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
NBIS (dnr SU FV-2211-21). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

16.  Personuppgiftsbiträdesavtal för 
långtidslagring av genomikdata i den 
svenska EGA-noden inom ramen för 
den nationella forsknings-
infrastrukturen NBIS (dnr SU FV-
2211-21). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

17.  Personuppgiftsunderbiträdesavtal för 
analysservice inom ramen för den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
NBIS (dnr SU FV-2211-21). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd. 
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

18.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur (dnr SU 
FV-2597-20). Föredragande: 
Charlotte Fowler, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Fredrik 
Fahlander till professor i arkeologi fr.o.m. 
2021-07-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

19.  Förslag till utdelning av stipendier ur 
Folkskoleseminariets minnesfond 
2021/2022 (dnr SU FV-0046-21). 
Föredragande: Carina Lindblad, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i enlighet 
med förslag från Stockholms universitets 
studentkår gällande lärarstudenter. 
Lärarstudenternas del uppgår till totalt 
153 000 kr. 

20.  Central finansiering av inventarier till 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen (dnr SU FV-2205-21). 
Föredragande: Karin Fürstenbach, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att fördela totalt 
11 480 837,88 kronor till Barn och 
ungdomsvetenskapliga institutionen samt 
5 168 430,68 kronor till 
Fastighetsavdelningen från centralt kapital 
för kostnader med anledning av inköp av 
inventarier till Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionens nya 
lokaler i Frescati backe. 

21.  Ansökan om tjänstledighet från 
professor vid Institutionen för material- 
och miljökemi (Primula id 
847.003.290).  
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Anja-
Verena Mudring tjänstledighet med 
omfattningen 80 procent under perioden 
2021-08-01 – 2022-12-31. 
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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). 

22.  Ansökan om entledigande från 
professor vid Institutionen för material- 
och miljökemi (dnr SU FV-2203-21).  
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja professor Anja-
Verena Mudring entledigande 2023-01-01. 

23.  Anmälan av yttrande över förslag till 
rekommendation om digital 
examination på distans, med stöd av 
realtidsströmning, avgivet till Sveriges 
universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) 2021-06-07 (dnr SU FV-2016-
21). Föredragande: Rikard Skårfors, 
Ledningssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 


