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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr: 

SU 611-1635-12). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Gunilla 

Dahlberg som professor efter pension 

fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-06-30, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att 

civilekonomexamen inte ska utfärdas 

(dnr SU 40-3638-12). Föredragande: 

Jerker Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att civilekonomexamen 

inte ska utfärdas efter 2012-12-31, men att 

studenter antagna till civilekonom-

programmet före 2013-01-01 som har 

fullgjort sin utbildning och ansökt om 

civilekonomexamen senast 2017-12-31 har 

rätt att få denna examen. 

3. Avtal mellan Stockholms universitet 

och Volkswagen group Sverige AB 

angående samarbete med Institutionen 

för pedagogik och didaktik (dnr SU 

301-3647-12). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

4. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande, Formas, 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU 301-3683-12). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

5. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande, Formas, 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU 301-3682-12). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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6. Likabehandlingsplan för Stockholms 

universitet 2013 (dnr SU 40-3642-12). 

Föredragande: Christian Edling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa 

Likabehandlingsplan för Stockholms 

universitet 2013. 

7. Anmälan från studierektorn vid 

Institutionen för data och 

systemvetenskap om misstänkt fusk i 

form av plagiering vid examination i 

kursen Data- och systemvetenskap I, 30 

hp, delkursen IT för personligt arbete, 

7,5 hp (dnr SU 35-3280-12). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

8 Anställning av gästprofessor vid 

Institutionen för orientaliska språk (dnr 

SU 616-3497-12). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet 

 

Rektor beslutar att anställa Akihiro Ogawa 

som gästprofessor vid Institutionen för 

orientaliska språk för perioden 2013-01-01 

– 2013-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

9. Klassificering av kurser vid Institutionen 

för pedagogik och didaktik inom 

kandidatprogram i digitala medier och 

kurser inom lärande i digitala miljöer. 

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att kandidatprogram i 

digitala medier och kurser inom lärande i 

digitala miljöer vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik från och med 

2012-01-01 ska klassificeras som 20 

procent samhällsvetenskap och 80 procent 

teknik. 

10. Fördelning av medel för särskilt stöd till 

studenter med funktionshinder (dnr SU 

462-3130-11). Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsenheten. 

 

Rektor beslutar att tilldela Tolk- och 

översättarinstitutet 2 368 000 kr och 

Studentavdelningen 5 228 000 kr för 2013. 

11. Medel till fundraisingarbete vid 

Avdelningen för externa kontakter. 

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att ersätta Avdelningen för 

externa kontakter med 2 248 305 kronor 

för fundraisingarbete utfört 2012-01-01 –  

2012-11-30. 

12. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor i teoretisk 

filosofi (dnr SU 615-1828-12). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-07-01 

befordra Anandi Hattiangadi till professor i 

teoretisk filosofi, med anställningsvillkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
 

 

13. Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse till Institutionen för biokemi och 

biofysik, Stockholms universitet (dnr SU 

123-3526-12). Föredragande: Anders 

Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

Godkännes  
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14. Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse till Fysikum, Stockholms 

universitet (dnr SU 123-3527-12). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Godkännes 

15. Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse till Institutionen för biokemi och 

biofysik, Stockholms universitet (dnr SU 

123-3528-12). Föredragande: Anders 

Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Godkännes  

16. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungl. Konsthögskolan 

angående samarbete med Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

301-3454-11 dok nr 1). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

17. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungl. Konsthögskolan 

angående samarbete med Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

301-3454-11 dok nr. 2). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

18. Yttrande över Tryckfrihetskommitténs 

betänkande En översyn av tryck- och 

yttrandefriheten (SOU 2012:55)(dnr SU 

522-2886-12). Föredragande: Susanne 

Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet (Justitiedepartementet).  

19. Förslag till innehavare av 

sabbatsterminer 2013 (dnr SU 601-3095-

12). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap samt 

Susanne Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

naturvetenskapliga området respektive 

humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området.  

20. Utseende av prefekt vid Institutionen för 

svenska och flerspråkighet (dnr SU 31-

1526-12). Föredragande: Susanne 

Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Gunlög Sundberg som prefekt för perioden 

2013-01-01 – 2013-07-31. 
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21. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik (dnr SU 621-3458-12). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Peter 

Hambäck som prefekt och professor Jonas 

Gunnarsson som ställföreträdande prefekt 

för perioden 2013-01-01 – 2014-07-31.  

22. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Matematiska institutionen 

(dnr SU 621-3708-12). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Pavel 

Kurasov som prefekt och professor Joanna 

Tyrcha som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2013-01-01 – 2013-07-31.  

23. Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid 

Stockholms universitets Östersjöcentrum 

(dnr SU 622-3703-12). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse miljöanalytiker Tina 

Elfwing som föreståndare och professor 

Christoph Humborg som ställföreträdande 

föreståndare för perioden 2013-01-01 – 

2016-07-31.  

24. Styre av Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (dnr SU 622-3703-12). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att Stockholms universitets 

Östersjöcentrum, på motsvarande vis för 

vad som gäller vid prefektstyre, ska ledas 

av föreståndaren. 

Beslutet gäller i avvaktan på att styrelse för 

Stockholms universitets Östersjöcentrum 

är utsedd, dock längst t.o.m 2013-03-31. 

25. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående ansökan om 

befordran till anställning som professor 

vid Wenner-Grens institut (dnr SU 615-

2701-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

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

befordra Stefan Åström till professor i 

eukaryot molekylärgenetik, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

26. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för material- och miljökemi (dnr SU 452-

3689-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att återanställa professor 

Osamu Terasaki fr.o.m. 2013-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2013-12-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

27. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängd 

anställning av gästprofessor vid 

Institutionen för analytisk kemi (dnr SU 

611-3419-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Bengt Herslöf 

som gästprofessor i analytisk kemi om 20 

procent fr.o.m. 2013-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2013-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  
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28. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om fortsatt anställning 

av gästprofessor vid Institutionen för 

neurokemi (dnr SU 616-2976-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar att anställa Bengt 

Mannervik som gästprofessor om 50 

procent fr.o.m. 2013-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2013-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

29. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förlängd 

anställning av adjungerad professor vid 

Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU 611-3688-12). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Saeid 

Esmaeilzadeh som adjungerad professor 

fr.o.m. 2013-01-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2015-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

30. Anmälan från en studierektor vid 

Institutionen för nordiska språk om 

misstänkt fusk i form av otillåtna 

anteckningar vid examination i kursen 

Realia/svensk samhällskunskap, 6 hp (dnr 

SU 35-3365-12). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

31. Bidragsavtal mellan Fysikum, 

Stockholms universitet och 

Vetenskapsrådet, (dnr SU 301-3721-12). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Godkännes  

32. Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse till Institutionen för biokemi och 

biofysik, Stockholms universitet (SU), 

(dnr SU 571-0623-12). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Godkännes  

33. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Vetenskapsrådet 

beträffande beviljat bidrag (Linnéstöd) 

till projekt vid Institutet för social 

forskning, SOFI (dnr SU 301-3690-12).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna överenskommelse. 

34. Nomineringar till Pro Futura Scientia 

VIII (dnr SU 123-2583-12). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar nominera docent Jenny 

Larsson, Institutionen för baltiska språk, 

finska och tyska, samt docent Rodney 

Edvinsson, Ekonomisk-historiska 

institutionen. 

35. Inrättande av styrgrupp för Stockholm 

Institute for Advanced Study (dnr SU 10-

3041-12). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsenheten. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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36. Samordning av förlagsverksamheten vid 

Stockholms universitet (dnr SU 31-0358-

12). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

37. Universitetspedagogisk funktion vid 

Stockholms universitet (dnr SU 31-1262-

12). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

38. Kompletterande beslut om 

universitetspedagogisk funktion vid 

Stockholms universitet (dnr SU 31-1262-

12). Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

39. Instruktion för Kollegiet för 

högskolepedagogik vid Stockholms 

universitet (dnr SU 31-1262-12). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

40. Fastställande av stadgar för Stockholms 

universitets Östersjöcentrum (jfr dnr SU 

524-0840-12). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgar enligt 

bilaga R-14-121220. 

Det antecknas att stadgarna ersätter 

Föreskrifter för Stockholms universitets 

marina forskningscentrum, senast 

reviderade R 120209. 

41. Överenskommelse mellan Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

(MND), Stockholms universitet och 

Skolverket, (dnr SU 301-3596-12). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

42. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för astronomi om att innevarande 

mandatperiod förlängs för nuvarande 

institutionsstyrelse (dnr SU 31-2148-11). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter samråd med 

vicerektor för det Naturvetenskapliga 

området och mot bakgrund av de skäl som 

anförts, att förlänga mandatperioden för 

ledamöter och suppleanter i 

institutionsstyrelsen tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2013-02-28. 

Det antecknas att, för tiden t.o.m. 2014-12-

31, ska tidigare beslutad 

institutionsstyrelse-sammansättning gälla 

(R 991202). 

43. Anhållan om fast lönetillägg efter 

avslutat prefektuppdrag (dnr SU 621-

3370-12). Föredragande: Tommy 

Viklund, Personalavdelningen. 

 

Rektor beslutar bevilja anhållan om fast 

lönetillägg för Lars Wieslander. 
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44. Ekonomiskt bidrag till anställning av 

internationell handläggare. 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

tilldela Studentavdelningen 204 300 kronor 

för anställning av Mascha Schepers under 

2012. 

45. Medel för samarbete med University of 

Illinois (dnr SU 23-3674-12). 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att tilldela medel för 

samarbete med University of Illinois enligt 

nedan: 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik:  

29 807 kronor 

Institutionen för mediestudier: 56 721 

kronor 

Institutionen för biokemi och biofysik: 

499 000 kronor. 

46. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om överflyttning av 

professor från Institutionen för pedagogik 

och didaktik till Institutionen för data- 

och systemvetenskap (dnr: SU 523-3728-

12). Föredragande: Felicia Markus, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar om överflyttning av 

professor Staffan Selander till Institutionen 

för data- och systemvetenskap fr.o.m. 

2013-01-01 fram tills Selanders 

pensionering som sker senast 2014-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

47. Yttrande över remisspromemorian 

Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i 

skolväsendet U 2012/4904/S (dnr SU 10-

2760-12). Föredragande: Per Båvner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

48. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap angående nominering 

av ledamot till styrelsen för Kollegiet för 

samhällsforskning (SCAS) för perioden 

2013-01-01 – 2015-12-31 (dnr SU 31-

3436-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att nominera professor 

Ulrika Mörth, Statsvetenskapliga 

institutionen, till ledamot. 

49. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om direktör och 

ställföreträdande direktör vid Bert 

Bolincentret för klimatforskning (BBCC) 

(dnr SU 618-3738-12). Föredragande: 

Ulrika Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att  

- för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31 

utse professor Alasdair Skelton, 

Institutionen för geologiska vetenskaper, 

som direktör och 

- för perioden 2013-03-01 – 2015-12-31 

utse professor Leonard Barrie, 

Institutionen för geologiska vetenskaper, 

som ställföreträdande direktör. 
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50. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om revidering av stadgar 

för Bert Bolincentret för klimatforskning 

(BBCC). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgar enligt 

bilaga R-15-121220. 

Det antecknas att stadgarna ersätter 

tidigare beslut fattade av rektor (R 071122, 

R 110310). 

51. Avtal mellan Stockholms universitet 

och Kommunförbundet Stockholms 

län angående samarbete med 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU 301-2734-12). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

52. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora och samhällsvetenskap om 

inrättande av s.k. prefektstyre vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (dnr SU 31-1526-12). 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att institutionen ska ledas 

av enbart prefekt, s.k. prefektstyre, fr.o.m. 

2013-01-01 t.o.m. 2013-07-31 för 

slutgiltigt genomförande av 

sammanslagning av Institutionen för 

nordiska språk, Centrum för 

tvåspråkighetsforskning och Tolk- och 

översättarinstitutet enligt 

universitetsstyrelsens beslut 2012-12-07.  

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2012-12-18. 

 

 

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 Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer  


