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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för svenska och flerspråkighet (dnr SU 
FV-6.5-2186-16). Föredragande: 
Agneta Sundman Claesson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna. 
 

 

 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.1-2203-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 
 

3.  Anmälan av Direktiv för utvärdering 
av Centrum för 
universitetslärarutbildning (CeUL) (dnr 
SU FV-1.1.5-2202-16). Föredragande: 
Hanna Sveen, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Läggs till handlingarna. 

4.  Anhållan från Statsvetenskapliga 
institutionen, Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik, 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur och Juridiska institutionen om 
disponering av avkastningen ur 
insamlingsstiftelsen Decemberfonden 
för utdelning av pedagogiska priset till 
fyra pristagare à 50 000 kronor vardera 
(dnr SU FV-2.1.8-2163-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
200 000 kronor att disponera t.o.m.  
2017-08-17. 

 

5.  Anhållan från Naturvetenskapliga 
föreningen om disponering av 
avkastningen ur Stiftelsen Åke Stordals 
minne (dnr SU FV-2.1.9-2156-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 
 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
83 000 kronor att disponera t.o.m.  
2017-08-17. 
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6.  Avtal mellan Svenska institutet (SI) 
och Stockholms universitet gällande 
betalning av studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
SI:s stipendieprogram med start läsåret 
2016/2017 (dnr SU FV-2.1.9-2885-15). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

7.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap angående fortsatt 
anställning av adjungerad professor vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
FV-2.3.1.1-2257-16). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Peter Sigray som 
adjungerad professor i oceanografisk 
mätteknik, med omfattningen 20 procent 
fr.o.m. 2016-07-01tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2018-06-30 och med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

8.  Internremittering av betänkandet Polis 
i framtiden – polisutbildningen som 
högskoleutbildning (SOU 2016:39) 
(dnr SU FV-1.1.3-2268-16). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att internremittera ärendet. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Kungliga Tekniska 
högskolan angående samarbete med 
Sociologiska institutionen (dnr SU FV 
6.1.3-2331-16). Föredragande: Anders 
Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

10.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och 
Mälardalens högskola angående 
samarbete med Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
(dnr SU FV 6.1.2-0424-16). 
Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik, angående 
uppdraget att genomföra apl-
utvecklarutbildning (dnr SU FV-6.5-
2421-16). Föredragande: Anders 
Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap 

 

 

 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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12.  Internremittering av departements-
promemorian Validering med mervärde 
(Ds 2016:24) (dnr SU FV-1.1.3-2269-
16). Föredragande: Anna-Karin 
Orsmark Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar att internremittera ärendet. 

13.  Internremittering av betänkandet 
Vägen in i det svenska skolväsendet 
(SOU 2016:35) (dnr SU FV-1.1.3-
2273-16). Föredragande: Anna-Karin 
Orsmark Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att internremittera ärendet. 

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

 
 
Agneta Stenborg 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    


