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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Utlysning av medel för 
kvalitetsutveckling av utbildning, 
omgång 3 - med inriktning mot 
lärarutbildningarna (dnr SU FV-1.1.9-
0314-15). Föredragande: Anna-Karin 
Björling, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 

2.  Anmälan av beslut om utdelning av 
Stockholms universitets medalj av 8:e 
storleken i band till professor Stefan 
Nordlund (dnr SU FV-2.13.17-2889-
16). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

3.  Anmälan av beslut om utdelning av 
Stockholms universitets medalj av 8:e 
storleken i band till professor Gunnar 
Svensson (dnr SU FV-2.13.17-2890-
16). Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

4.  Anmälan av beslut om utdelning av 
Stockholms universitets medalj av 8:e 
storleken i band till akademiintendent 
Inga Horndahl (dnr SU FV-2.13.17-
2891-16). Föredragande: Anna 
Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

5.  Anhållan från prefekten vid 
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik om sammansättning av 
institutionsstyrelsen fr.o.m. 2016-11-01 
(dnr SU FV-1.2.2-2880-16). 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter samråd med vicerektor 
för det humanvetenskapliga området, att 
styrelsen för Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik, ska vara sammansatt 
enligt förslag.  

Det antecknas att MBL-information har 
förevarit 2016-09-27. 
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6.  Anmälan av beslut angående 
ytterligare förslag till 
nomineringsperson med god kännedom 
om Stockholms universitet (dnr SU 
FV-1.1.1-2084-16). Föredragande: 
Anna Riddarström, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

7.  Rekvisition 1, HT2016: studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU FV-2.1.9-
2885-15). Föredragande: Stefan 
Norrlén, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 
stipendiater som registrerats första terminen 
på masterprogram (antagna HT2016).  

8.  Rekvisition 3, HT2016: studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU FV-2.1.9-
3312-14). Föredragande: Stefan 
Norrlén, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 
stipendiater som registrerats tredje terminen 
på masterprogram (antagna HT2015).  

9.  Anmälan från Institutionen för 
pedagogik och didaktik om misstänkt 
fusk i form av plagiat vid examination i 
kursen Arbetsmarknadspolitik och 
ekonomi (7,5 hp) (dnr SU FV-2.5.1-
2695-16). Föredragande: Cecilia 
Arrgård, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor besluta hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
 
 
 
 
 
 

10.  Yttrande över Strategi för Stockholm 
som smart och uppkopplad stad (dnr 
SU FV-1.1.3-2087-16). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Stockholms stad. 

11.  Utredning av olämpligt beteende i 
samband med studie- och 
karriärvägledning vid 
Studentavdelningen (dnr SU FV-2.5.3-
2930-16). Föredragande: Christian 
Edling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avsluta ärendet utan 
ytterligare åtgärder. 
 
 
 
 

12.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.1-
2942-16). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Gunilla 
Jansson som professor med omfattningen 50 
procent fr.o.m. 2017-03-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2017-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
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13.  Förlängning av avtal mellan 
Stockholms universitet och Curtin 
University (dnr SU FV-6.2.1-2938-16). 
Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Transportstyrelsen 
avseende samarbete med 
Företagsekonomiska institutionen (dnr 
SU FV-5.1.2-2949-16). Föredragande: 
Anders Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 

15.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
adjungerad professor i civilrätt vid 
Juridiska institutionen (dnr SU FV-
2.3.1.1-2223-16). Föredragande: 
Karolina Alveryd, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa docent Eric 
Runesson som adjungerad professor i 
civilrätt med omfattningen 20 procent 
fr.o.m. 2016-10-01 tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2019-09-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

16.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Socialstyrelsen 
avseende samarbete med Psykologiska 
institutionen (dnr SU FV-6.1.2-2960-
16). Föredragande: Anders Nilsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 
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    

 


