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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan om dispens från användande 
av sjugradig betygsskala för kurserna 
PSPR18, PSPR19 samt PSPR20 (dnr 
SU FV-3.9-3621-15). Föredragande: 
Hélène Hermansson, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Anhållan avslås.  

2.  Anmälan av skrivelse till 
Riksrevisionen om ”Uttalande i 
anslutning till Riksrevisionens revision 
av Stockholms universitets 
årsredovisning för 2015” (dnr SU FV-
1.1.8-3271-15). Föredragande: 
Karolina Pihlblad, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Förslag från Humanistiska fakultets-
nämnden om befordran till professor 
vid Institutionen för kultur och estetik 
(dnr SU FV-2.3.2-3101-15). 
Föredragande: Magnus Liw 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Anna Dahlgren 
till professor i konstvetenskap fr.o.m. 2016-
04-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

 

4.  Begäran från Institutionen för 
språkdidaktik om att få utlysa två 
anställningar som adjunkt i 
språkdidaktik med inriktning mot 
svenska (dnr SU FV-2.3.1.4-4061-15). 
Föredragande: Kajsa Ljung, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

 

 

 
5.  Anmälan av beslut om fastställande av 

röstlängd för Stockholms universitets 
hörandeförsamling för perioden t.o.m. 
2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0090-
16). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  
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6.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Kriminologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1-0964-16). Föredragande: 
Sofia Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Jerzy 
Sarnecki som professor med omfattningen 
70 procent fr.o.m. 2016-07-01 tills vidare, 
dock längst t.o.m. 2016-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

7.  Intresseanmälan om att anordna 
särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning för personer med 
forskarexamen, tillsammans med 
Kungliga Tekniska högskolan (dnr SU 
FV-1.1.1-0536-16). Föredragande: 
Hanna Sveen, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge intresseanmälan till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

 

 

 
8.  Anhållan från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 
rätt att ansöka om civilekonomexamen 
(jfr dnr SU 40-3638-12) (dnr SU FV-
40-3638-12). Föredragande: Hélène 
Hermansson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att studenter antagna till 
Civilekonomprogrammet före 2013-01-01 
har rätt att ansöka om civilekonomexamen 
t.o.m. 2018-06-30. 

9.  Anhållan från Juridiska 
fakultetsnämnden om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen  
Staten och Rätten (dnr SU FV-2.1.8-
0981-16). Föredragande: Anja 
Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 30 000 
kronor att disponera t.o.m. 2017-03-30. 

 

 

10.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Centrum för maritima studier 
(CEMAS) för återstående tid av 
innevarande mandatperiod samt för 
efterföljande mandatperiod, d.v.s. för 
tiden t.o.m. 2019-12-31 (dnr SU FV-
6.1.1-2953-15). Föredragande: Ulrika 
Bjare, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Områdesnämnden för humanvetenskap och 
efter samråd med Statens maritima museer 
(SMM), att utse professor Karl-Olof 
Hammarkvist, Handelshögskolan, till 
ordförande, samt professor Anna Götlind, 
Stockholms universitet, docent Lars Kaijser, 
Stockholms universitet, Andreas Linderoth, 
SMM samt Mirja Arnshav, SMM, till 
ledamöter.  

11.  Godkännande av villkor rörande 
bidraget till Nationell mikroskopi 
infrastruktur inom livsvetenskaperna 
(NMI) (dnr SU FV-5.1.2-1468-15). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att godkänna villkoren. 
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12.  Yttrande över Strategi för innovation 
och digitalisering i Stockholms läns 
landsting (dnr SU FV-1.1.3-0979-16). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Stockholms läns landsting. 

 
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 Henrik Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


