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 Ärende Åtgärd 

1. Ansökan från Juridiska fakultetsnämnden 
om förlängning av undantaget från att 
tillämpa den sjugradiga betygsskalan (dnr 
SU 40-2970-10). Föredragande: Jenny 
Gardbrant, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga undantaget 
från att tillämpa den målrelaterade 
sjugradiga betygsskalan för kurser 
ingående i juristprogrammet beslutat av 
rektor 2006-12-20.  

Förlängningen gäller fr.o.m. 2011-07-01 
t.o.m. 2014-06-30 med möjlighet till 
ytterligare förlängning efter förnyad 
ansökan. 

2. Yttrande till Diskriminerings-
ombudsmannen rörande diskriminerings-
anmälan (dnr SU 602-0158-11). 
Föredragande: Anna Jutterdal, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande. 

3. Avtal om bidrag mellan Institutionen för 
biokemi och biofysik, Stockholms 
universitet och Stiftelsen för Strategisk 
Forskning (dnr SU 301-0149-11). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

4. Ansökan om delpensionsledighet från 
professor vid Fysikum (dnr SU 632-0179-
11). Föredragande: Carina Nilsson, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att bevilja professor Pedro 
Andreo-Hernandez delpensionsledighet 
med 50 procent av heltid fr.o.m. 2011-11-
01. 

5. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2011-01-10  (dnr SU 35-2877-10). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

6. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2011-01-10  (dnr SU 35-2878-10). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

7. Anmälan från studierektorn vid 
Sociologiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av plagiat vid examination i 
kursen Population Processes, 7,5 hp (dnr 
SU 35-0047-11). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
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8. Anmälan av beslut om utdelning av medel 
(10 000 kronor) ur Stiftelsen Ann-Margret 
Liljeqvists fond (dnr SU 33-0152-11). 
Föredragande: Ali Farshin, 
Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

9. Utseende av föreståndare för Centrum för 
modevetenskap vid Konstvetenskapliga 
institutionen för perioden 2011-01-01 – 
2013-12-31 (dnr SU 622-3321-10). 
Föredragande: Magnus Liw, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att utse docent Louise 
Wallenberg som föreståndare. 

10. Anmälan från tillförordnade prefekten 
vid Juridiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Juridisk 
introduktionskurs, 15 hp (dnr SU 35-
0040-11). Föredragande: Emma 
Svennerstam, Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

11. Anmälan från tillförordnade prefekten 
vid Juridiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Juridisk 
översiktskurs, 15 hp (dnr SU 35-3376-
10). Föredragande: Emma Svennerstam,  
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

12. Anmälan från studierektorn vid 
Sociologiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av plagiering vid 
hemtentamen i kursen Population 
Processes, 7,5 hp (dnr SU 35-0051-11).                                    
Föredragande: Emma Svennerstam,  
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

13. Yttrande till Högskoleverket avseende 
studentombudet Cecilia Bödker Pedersens 
anmälan av Stockholms universitet (dnr 
SU 40-0097-11). Föredragande: Emma 
Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrande. 

14. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängd 
återanställning av professor efter pension 
vid Institutet för social forskning - SOFI 
(dnr SU 611-0165-11). Föredragande: 
Agneta Karlsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga Robert 
Erikssons återanställning som professor 
efter pension med 35 procent av heltid 
fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2013-12-31, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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15. 

 

 

Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
gästprofessor vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU 616-3499-10). 
Föredragande: Agneta Karlsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa professor 
Dominicus van der Wijst som 
gästprofessor om 20 procent av heltid 
under tiden 2011-02-01 – 2014-01-31, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

16. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om tillsvidare-
anställning av Niclas Runebou som 
universitetsadjunkt, med hänvisning till 
LAS, § 5 (dnr SU 616-0104-11). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att Niclas Runebou, med 
hänvisning till bestämmelserna i § 5 i 
Lagen om anställningsskydd (SOU 
1982:80), anställs som universitetsadjunkt 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  
 

17. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande, Formas, om 
beviljat bidrag till forskningsprojekt vid 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-0217-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

18. Förslag till revisorer i Stiftelsen Lars 
Hiertas Minne för tiden 2011-01-01 – 
2013-12-31. Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet 

Rektor beslutar att utse auktoriserade 
revisorn Kaj Strandberg, Rödl & Partner 
Nordic AB, samt professor Inger Larsson, 
Institutionen för nordiska språk och förre 
universitetslektorn Christer Lindgren till 
revisorer. 

19. Anmälan av beslut fattat av rektor, 
Chalmers Tekniska Högskola rörande 
utseende av ledamöter i styrgruppen för 
den nationella infrastrukturen Myfab (dnr 
SU 31-2570-10). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

20. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran från  
universitetslektor till professor i  
pedagogik, med inriktning mot lärande och 
läroplansteori, vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU 615-2562-
10). Föredragande: Ulf Nyman, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 
 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Inger 
Eriksson till professor fr.o.m. 2011-02-01, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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21. 

 

Anhållan om att förlänga anställning av 
gästprofessor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU 616-0017-
11). Föredragande: Ulf Nyman, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga Olov 
Forsgrens anställning som gästprofessor 
under perioden 2011-01-01 – 2011 12-31, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

22. Anhållan om ändrad omfattning för 
anställning som gästprofessor vid 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU 616-3344-10). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ändra omfattningen för 
Bo Sundgrens anställning som 
gästprofessor från 10 procent till 50 
procent under perioden 2011-01-01 – 
2012-02-29 , med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

23. Anhållan om anställning av gästprofessor 
vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU 616-3345-10). 
Föredragande: Ulf Nyman, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Benkt Wangler 
som gästprofessor under perioden 2011– 
2011-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

24. Yttrande till Statskontoret rörande enkät 
om aktiva åtgärder mot diskriminering 
(dnr SU 602-0053-11). Föredragande: 
Anna Jutterdal Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande. 

25. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning som 
gästprofessor vid Institutionen för 
neurokemi (dnr SU 616-0205-11). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2010-10-01 tills 
vidare, dock längst t.o.m. 2011-12-31 
anställa Bengt Mannervik som 
gästprofessor i neurokemi med molekylär 
neurobiologi, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

26. 

 

 

 
27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan till Högskoleverket om andra 
behörighetskrav i ämnena biologi, kemi 
och naturkunskap för ämneslärarexamen 
(dnr SU 50-0227-11; Dok nr 1-3). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Planeringsenheten. 

Avtal om bidrag mellan Institutionen för 
astronomi, Stockholms universitet och 
Rymdstyrelsen (dnr SU 301-0223-11). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor beslutar att avge skrivelser. 

 

 

 
Rektor beslutar att teckna avtal. 
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28. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om tillsvidare-
anställning av Kristina Lanå som 
universitetsadjunkt, med hänvisning till 
LAS, § 5 (dnr SU 616-0105-11). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att Kristina Lanå, med 
hänvisning till bestämmelserna i § 5 i 
Lagen om anställningsskydd (SOU 
1982:80), anställs som universitetsadjunkt 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

 

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 
Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Emma Svennerstam, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

Vid protokollet 

 
Emma Svennerstam 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


