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 Ärende Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Polishögskolan angående 

samarbete med Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-6.5-3754-13). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

2.  Förslag till fördelning av takbelopp som 

erhållits i regleringsbrevet för 2015 samt 

fastställande av nya interna takbelopp för 

2015 (dnr SU FV-1.1.4-3112-14). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslag.  

3.  Bidrag till flyttkostnader för Institutionen 

för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska. Föredragande: 

Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att bidra med 393 000 

kronor till flyttkostnader. 

4.  Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för ekologi, miljö och botanik (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0775-15). Föredragande: 

Anton Lagerbäck, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Nils 

Kautsky som professor med omfattningen 

5 procent fr.o.m. 2015-03-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

  

 

5.  Revidering av regler för Stockholms 

universitets stipendier för studieavgifts-

skyldiga studenter (SU FV-1.1.1-0754-

15). Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar godkänna enligt förslag. 

6.  Ansökan från Juridiska fakultetsnämnden 

om dispens från att tillämpa den 

sjugradiga betygsskalan avseende 

Filosofie kandidatexamen i 

rättsvetenskap, (dnr SU FV-3.1.1-0364-

15). Föredragande: Karolina Alveryd, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar avslå ansökan då skäl för 

dispens enligt gällande riktlinjer ej är 

uppfyllda.  
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7.  Anmälan av tecknande av avtal mellan 

Socialnämnden i Stockholms stad och 

Stockholms universitet, Juridiska 

institutionen, avseende tilldelning av 

forskningsmedel, (dnr SU FV-5.1.2-

0782-15). Föredragande: Karolina 

Alveryd, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

8.  Anhållan om ändring av tidigare beslutad 

dispens från användande av sjugradig 

betygsskala för kurser som ingår i 

programmet Civilingenjör och lärare och 

som till övervägande del består av 

verksamhetsförlagd utbildning. 

(dnr SU FV-3.1.1-0295-14). 

Föredragande: Johan Grundberg,  

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att kurser som ges av 

Stockholms universitet i programmet 

Civilingenjör och lärare och som till 

övervägande del består av 

verksamhetsförlagd utbildning får 

betygssättas med tregradig betygsskala.   

 

9.  Utseende av ordförande och ledamöter i 

”Steering Committee for the Navarino 

Environmental Observatory” inom ramen 

för samarbetet med TEMES och 

Academy of Athens (dnr SU FV-1.2.2-

0789-15). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor utser professor Stefan Nordlund 

som ordförande, samt professorerna 

Georgia Destouni och Alasdair Skelton 

som ledamöter för perioden t.o.m 2016-

06-30. 

10.  Uppdrag om framtagande av strategisk 

lokalförsörjningsplan,  

(dnr SU FV-1.1.2-0767-15). 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark 

Hermansson, Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

11.  Beslut om stängning för sen anmälan till 

höstterminen 2015 (dnr SU FV-3.9-0503-

15). Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

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

närvarande har varit Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

Linus Richert 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


