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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Efteranmälan av överenskommelse 
mellan Stockholms universitet och 
Skolverket avseende samarbete med  
Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-6.1.2-2756-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.2-2979-17). Föredragande: 
Rahwa Ghebresellase, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

3.  Beslut om strategisk satsning i 
samband med tillfällig placering av 
professor (dnr SU FV-2.3.1.6-2859-
17). Föredragande: Åsa Borin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar om en strategisk satsning om 
1 300 tkr till Stockholms centrum för 
forskning om offentlig sektor (SCORE). 

 

4.  Indragning av myndighetskapital för 
finansiering av strategiska satsningar 
inom universitetets två 
vetenskapsområden (dnr SU FV-2.1.1-
1019-17). Föredragande: Åsa Borin, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

 

5.  Rekvisition 1, HT2017: studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU FV-2.1.9-
2804-16). Föredragande: Stefan 
Norrlén, Studentavdelningen. 
 

 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 
stipendiater som registrerats första terminen 
på masterprogram (antagna HT2017).  
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6.  Rekvisition 3, HT2017: 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 tredje terminen 
på masterprogram (antagna HT2016).  

7.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden till representanter för 
Stockholms universitet i Centrum för 
idrottsforskning (CIF) (dnr SU FV-
1.2.2-2982-17). Föredragande: Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden att till 
representanter för Stockholms universitet för 
perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 nominera 
professor Johnny Wijk, Historiska 
institutionen, till ordinarie ledamot, samt 
professor Jens Ljunggren, Historia 
institutionen till suppleant. 

8.  Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen och Landsbygds- 
och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen (dnr SU FV-1.1.3-
2215-17). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Stockholms läns landsting. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-6-
5-3004-17). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

10.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Högskolan i Halmstad 
avseende samarbete med Sociologiska 
institutionen (dnr SU FV-5.2.2-3003-
17). Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Södertörns högskola 
avseende samarbete med Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-6.5-2731-17). 
Föredragande: Agita Akule-Larsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

12.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för de 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas  
didaktik (dnr SU FV-2.3.2-0931-17). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar att befordra Maria Olson till 
professor i ämnesdidaktik  fr.o.m. 2017-10-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino 
Örnfeldt. 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    
 
 
 

13.  Skrivelse till universitet och högskolor 
rörande fördelning av de nationella 
medlen för särskilt pedagogiskt stöd år 
2018 (dnr SU FV-3.9-3531-16). 
Föredragande: Monica Svalfors, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas till 
universitet och högskolor.  


