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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU 616-2792-12). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa professor 

Caroline Evans som gästprofessor vid 

Institutionen för mediestudier under 

perioden 2012-11-01 – 2013-10-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

2. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om att återanställa 

professor efter pension (dnr SU 611-

2590-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Östen Dahl med omfattningen 30 procent 

under perioden 2012-12-01 – 2013-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut  

 

3. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om tillsättning av en 

ledigkungjord anställning som professor i 

italienska (dnr SU 611-3350-10). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-01-01 

anställa Camilla Bardel som professor i 

italienska, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

4. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Institute of Development Studies 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 301-2663-12). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtalet. 

 

5. Anmälan av yttrande till  

Förvaltningsrätten i Stockholm med  

anledning av överklagande av 

disciplinnämndens beslut  

2012-08-30 (dnr SU 35-1884-12). 

Föredragande: Emma Svennerstam,  

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i biokemi vid Institutionen för 

biokemi och biofysik (dnr SU 615-1637-

12). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Pia Ädelroth 

till professor i biokemi vid Institutionen för 

biokemi och biofysik fr.o.m. 2012-11-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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7. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i miljövetenskap med 

inriktning mot vattenresurser och global 

hållbar utveckling vid Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 611-0652-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Johan 

Rockström till professor i miljövetenskap 

med inriktning mot vattenresurser och 

global hållbar utveckling vid Stockholms 

Resilienscentrum fr.o.m. 2012-11-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

8. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående anställning 

av adjungerad professor i meteorologi vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU 

611-1657-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Erik Kjellström 

som adjungerad professor i meteorologi 

om 20 procent fr.o.m. 2012-08-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-07-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i biokemi med inriktning mot 

molekylär diagnostik vid Institutionen för 

biokemi och biofysik (dnr SU 615-2512-

12). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Mats Nilsson 

till professor i biokemi med inriktning mot 

molekylär diagnostik vid Institutionen för 

biokemi och biofysik fr.o.m. 2012-11-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU 611-2711-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

Rektor beslutar att anställa Tina Overton 

som gästprofessor i 

naturvetenskapsämnenas didaktik med 

inriktning mot universitetskemi vid 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik om 15 

procent fr.o.m. 2012-09-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2017-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

11. Korrigering av belopp i beslut om 

innehavare av donationsstipendier inom 

Juridiska fakulteten för läsåret 2011/2012 

(dnr 571-1611-11). Föredragande: 

Jerker Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att korrigera beloppet för 

stipendiaten Frank Nordin med 5 000 

kronor så att totalbeloppet för hans 

stipendium ur Lydia och Emil Kinanders 

stiftelse för läsåret 2011/2012 blir 25 000 

kronor.  

12. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2012-09-25 (dnr SU 35- 1633-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 



  3 (4) 

13. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2012-09-25 (dnr SU 35- 2045-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

14. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2012-09-25  (dnr SU 35- 1834-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

15. Fastställande av Riktlinjer avseende 

rätten till undervisningsmaterial (dnr SU 

50-2676-12). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer 

avseende rätten till undervisningsmaterial 

enligt förslag. 

16. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2012-09-25 (dnr SU 35-1825-12). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

17. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om dispens från 

sjugradig betygsskala på tre 

uppdragsutbildningskurser till Malmö 

kommun (dnr SU 521-2774-12). 

Föredragande: Lovisa af Petersens, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ge dispens från 

sjugradig betygsskala på tre 

uppdragsutbildningskurser till Malmö 

kommun.  

 

18. Ekonomiskt tillskott till 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 

med anledning av organisatoriska 

förändringar budgetåret 2012. 

Föredragande: Joakim Malmström, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar tillföra Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden 9 000 000 kronor för 

gemensamma kostnader 2012. 

 

19. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2012-09-25 (dnr SU 35-2097-12). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

20. Utseende av ledamot i Konfucius- 

institutets styrelse. Föredragande: 

Alberto Tiscornia, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar utse professor Bengt 

Novén att ersätta professor Astrid 

Söderbergh Widding som ledamot i 

Konfucius-institutets styrelse fram till 

mandatperiodens slut 2014-12-31. 
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21. Kompletterande uppgifter till 

årsredovisningen m.m. för år 2012  

(dnr SU 31-2505-12). Föredragande: 

Anna-Karin Orsmark, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar remittera ärendet till 

områdesnämnderna. 

   

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, 

universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och 

haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet 

(protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     

 


