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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Handläggningsordning för indragning 
av doktorands rätt till handledning och 
andra resurser (dnr SU-FV-1-1-2-2491-
16). Föredragande: Lovisa af 
Petersens, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa 
handläggningsordning. 
 
 
 
 

2.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Ekonomisk-
historiska institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1509-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

3.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1088-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

4.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
socialt arbete till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1987-16). 
Föredragande: Mohima Mumin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
svenska och flerspråkighet till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1898-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2013-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

7.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2096-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

8.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
svenska och flerspråkighet till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2021-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

9.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1784-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

10.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
2126-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

11.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1690-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

12.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Statsvetenskapliga 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1675-16). Föredragande: 
Mohima Mumin, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
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13.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
svenska och flerspråkighet till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1475-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

14.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
pedagogik och didaktik till 
disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-
1465-16). Föredragande: Mohima 
Mumin, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

15.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Institutionen för 
kultur och estetik till disciplinnämnden 
(dnr SU FV-2.5.1-1517-16). 
Föredragande: Mohima Mumin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

16.  Anmälan av beslut att hänskjuta 
disciplinärende från Matematiska 
institutionen till disciplinnämnden (dnr 
SU FV-2.5.1-1462-16). Föredragande: 
Mohima Mumin, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

17.  Avtal mellan University of Washington 
och Stockholms universitet avseende 
studentutbyte (dnr SU FV-6.1.1-2852-
16). Föredragande: Tom Morell, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 

18.  Bidrag till utbyggnad av 
kursverksamhet i svenska för 
medarbetare som inte talar svenska 
(dnr SU FV-2.1.1-2866-16). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
375 000 kr till Institutionen för svenska och 
flerspråkighet för utbyggnad av kurs-
verksamhet i svenska för medarbetare som 
inte talar svenska.  

19.  Yttrande över 
Ekonomistyrningsverkets rapport 
”Uppdrag att se över vissa frågor om 
hyresavtal - bindningstiden i hyresavtal 
avseende lokaler för universitet och 
högskolor” (dnr SU FV-1.1.3-1706-
16). Föredragande: Susanne Thedéen, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Utbildningsdeparte-
mentet).  
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20.  Utseende av revisorer för Stiftelsen 
Carl Mannerfelts fond (dnr SU FV 
1.2.2-2701-16). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse auktoriserade 
revisorerna Helene Blom, ordinarie och 
Thomas Gustavsson, suppleant, Crowe 
Horwath Osborne AB, för perioden t.o.m. 
2018-06-30. 

21.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3739-
15). Föredragande: Hans Rosenberg, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Christian 
Maravelias till professor i företagsekonomi 
fr.o.m. 2016-09-15, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

22.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik (dnr SU FV-2.3.2-
2127-16). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Monika Winder 
till professor i marin pelagial ekologi fr.o.m. 
2016-10-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 
 
 
 

23.  Avsiktsförklaring mellan Stockholms 
universitet och Stockholms stad 
avseende utveckling av långsiktigt 
samarbete (dnr SU FV-6.1.3-2614-16). 
Föredragande: Per-Arne Wikström, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna 
avsiktsförklaringen. 
 
 
 
 

24.  Avsiktsförklaring mellan Stockholms 
universitet och Stockholmsmässan 
avseende samarbete om utveckling av 
Digital Health (dnr SU FV-6.1.3-2881-
16).Föredragande: Eva Klasson 
Wehler, Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna 
avsiktsförklaringen. 
 
 
 
 

25.  Fastställande av stadgar för 
Accelerator (dnr SU FV-1.1.2-3133-
15). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgar för 
Accelerator enligt förslag.  

Det antecknas att MBL-förhandling har 
förevarit 2016-09-20. 

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 
Malmström och biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    
 


