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 Ärende Åtgärd 

1. Överenskommelse mellan Skolverket och 
Stockholms universitet angående kurser 
inom Lärarlyftet med start höstterminen 
2011 (dnr SU 50-0587-11). 
Föredragande: Charlotte Rossland, 
Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

2. Yttrande över betänkandet Flickor, 
pojkar, individer – om betydelsen av 
jämställdhet för kunskap och utveckling i 
skolan SOU 2010:99 (dnr SU 10-0449-
11). Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 
 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

3. Anmälan från prefekten vid Juridiska 
institutionen om misstänkt fusk i form av 
otillåtet hjälpmedel vid examination i 
kursen Juridisk introduktionskurs, 15 hp 
(dnr SU 35-1084-11). Föredragande: 
Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

4. Anmälan av beslut från 
Diskrimineringsombudsmannen.               
(dnr SU 40-2071-10). Föredragande: 
Christian Edling, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

5. Anmälan av beslut från 
Diskrimineringsombudsmannen.               
(dnr SU 40-2070-10). Föredragande: 
Christian Edling, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

6. Anmälan av beslut från 
Diskrimineringsombudsmannen.                  
(dnr SU 40-2124-10). Föredragande: 
Christian Edling, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

7. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor John Locke som gästprofessor i 
biolingvistik, vid Institutionen för 
lingvistik. (dnr SU 616-1189-11).     
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa professor John 
Locke som gästprofessor i biolingvistik 
vid Institutionen för lingvistik för 
perioden 2011-09-01 – 2012-06-30.  
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8. Ansökan om delpensionsledighet från 

professor vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (dnr SU 632-1100-11). 
Föredragande: Carina Nilsson, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att bevilja professor Lars 
Naeslund delpensionsledighet med 50 
procent av heltid fr.o.m. 2011-09-01. 

9. Finansiering av kostnader för planering 
och administration av lärarutbildningen 
(dnr SU 113-1223-11). Föredragande: 
Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar, i enlighet med 
universitetsstyrelsens bemyndigande, att 
fördela 1 560 tkr till Humanistiska 
fakultetsnämnden, 1 445 tkr till 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
och 1 122 tkr till Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden i syfte att finansiera 
ökade kostnader för 
samordningsinstitutionernas planering och 
administration av lärarutbildningen. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
anställning som professor vid 
Systemekologiska institutionen (dnr SU 
612-0760-10). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o. m. 2011-06-01 
anställa Jonas Gunnarsson som professor i 
marin bentisk ekologi med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående förnyad 
anställning som adjungerad professor i 
oceanografisk mätteknik med placering 
vid Meteorologiska institutionen (Dnr SU 
611-0796-11). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Peter Sigray 
som adjungerad professor i oceanografisk 
mätteknik fr.o.m. 2011-07-01 tillsvidare, 
dock längst t.o.m. 2014-06-30 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  

12. Utseende av prefekt och ställföreträdande 
prefekt vid Institutionen för biokemi och 
biofysik för perioden 2011-08-01 – 2014-
07-31 (dnr SU 621-0846-11). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Peter 
Brzezinski som prefekt och professor 
Lena Mäler som ställföreträdande prefekt. 

13. Utseende av prefekt och ställföreträdande 
prefekt vid Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik för 
perioden 2011-08-01 – 2014-07-31 (dnr 
SU 621-0835-11). Föredragande: Åsa 
Borin, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

 

 

 

Rektor beslutar utse universitetslektor 
Anneli Liukko som prefekt och professor 
Per-Olof Wickman som ställföreträdande 
prefekt. 
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14. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om fakultetsnämndens 
sammansättning fr.o.m. 2012. 
(dnr SU 31-1240-11). Föredragande: 
Joakim Malmström, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden fr.o.m. 2012 skall bestå 
av totalt 21 ledamöter: 

1 Dekanus 
1 Prodekanus 
2 Vice-dekaner 
11 övriga verksamhetsrepresentanter, 
varav minst 7 professorer 
6 studentrepresentanter, varav minst 2 
doktorander och minst 2 studenter från 
grund- eller avancerad nivå 
 
För gruppen övriga 
verksamhetsrepresentanter utses 6 grupp-
suppleanter. 
 

15. Upphävande av riktlinjer för 
tidsbegränsning av teknisk/administrativ 
personal och forskare (dnr SU 601-0768-
09). Föredragande: Ann-Charlotte 
Östblom, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att upphäva riktlinjerna. 

16.  Upphävande av riktlinjer för 
tidsbegränsning av anställning som lärare 
(dnr SU 601-0884-08). Föredragande: 
Ann-Charlotte Östblom, 
Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att upphäva riktlinjerna. 

17. Universitetsövergripande utvecklings-
projekt rörande IKT i utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå  
(dnr SU 50-1193-11). Föredragande: 
Martin Melkersson, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

18. Uppföljning av Handlingsplan för 
likabehandling av studenter vid 
Stockholms universitet 2010 (dnr SU 40-
3185-10). Föredragande: Christian 
Edling, Studentavdelningen. 

Uppföljningen läggs till 
Likabehandlingsplan för Stockholms 
universitet 2010 – 2011 och lämnas till 
Rådet för jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor för analys. 

19. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om fakultetsnämndens sammansättning 
fr.o.m. 2012 (dnr SU 31-1236-11). 
Föredragande: Johan Schelin, Juridiska 
fakultetskansliet.  

 

 

Rektor beslutar att Juridiska 
fakultetsnämnden fr.o.m. 2012 skall bestå 
av totalt 11 ledamöter: 

1 Dekanus   
2 Prodekaner  
5 Andra vetenskapligt kompetenta lärare  
(varav minst 3 professorer)  
3 Studenter (varav minst 1 från vardera 
grund- respektive forskarutbildningen)  
 
För samtliga ledamöter utses personliga 
suppleanter. 

I fråga om dekanus och prodekanerna 
förutsätts att dessa är professorer. 
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20. Utseende av prefekt och ställföreträdande 
prefekt vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation (JMK) för 
perioden 2011-08-01 – 2014-07-31 (dnr 
SU 621-0829-11). Föredragande: 
Magnus Liw, Humanistiska 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att utse professor Tytti 
Soila som prefekt och docent Anja 
Hirdman som ställföreträdande prefekt. 

21. Yttrande över remiss från VHS avseende 
förslag till ny ämnestruktur för söktjänst 
på antagning.se och studera.nu (dnr SU 
40-0970-11). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till VHS. 

22. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om fakultetsnämndens 
sammansättning fr.o.m. 2012 (dnr SU 31-
1256-11 jfr. SU 31-0897-11). 
Föredragande: Magnus Liw, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att Humanistiska 
fakultetsnämnden ska ha följande 
sammansättning fr.o.m.2012: 
 
Dekanus 
Prodekanus 
Vicedekanus (sektionsdekanus) för 
språkämnena 
Vicedekanus (sektionsdekanus) för de 
historisk-filosofiska ämnena 
Tre övriga lärarrepresentanter och tre 
gruppsuppleanter från språkämnena 
Tre övriga lärarrepresentanter och tre 
gruppsuppleanter från de historisk-
filosofiska ämnena 
En extern ledamot 
Fyra representanter för studenterna, varav 
minst en forskarstuderande, och två 
gruppsuppleanter, varav minst en 
forskarstuderande 
 

23. Yttrande över betänkandet Riktiga betyg 
är bättre än höga betyg SOU 2010:96 (dnr 
SU 40-0426-11). 
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 
 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

24. Yttrande över Förslag till en nationell 
referensram för kvalifikationer med 
koppling till det offentliga 
utbildningssystemet från Myndigheten för 
yrkeshögskolan (dnr SU 50-0712-11). 
Föredragande: Jerker Dahne, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Myndigheten för yrkeshögskolan. 

25. Yttrande över betänkandet Se, tolka, agera 
– allas rätt till en likvärdig utbildning 
SOU 2010:95 (dnr SU 50-0478-11). 
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 
 
 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 
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26. Anmälan från studievägledaren vid 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap om misstänkt fusk i 
form av otillåtet samarbete vid 
examination i kursen Ledning och 
utveckling av affärssystem, 22,5 hp, 
delkursen Global Development and 
Delivery, 7,5 hp (dnr SU 35-1029-11 och 
dnr SU 35-1030-11). Föredragande: 
Emma Svennerstam, Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendena till 
Disciplinnämnden. 

27. Utredning av klagomål över 
betygssättning (dnr SU 40-0709-11). 
Föredragande: Katrin Högstedt, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar lämna ärendet utan vidare 
åtgärd. 

28. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor vid Institutionen för franska, 
italienska och klassiska språk. (dnr SU 
611-1266-11). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Humanistiska 
fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att återanställa professor 
Mats Forsgren efter pension på 25 procent 
fr.o.m. 2011-08-01 t.o.m. 2012-07-31 med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut  
 

29. Föreskrifter för val av förslag till 
vicerektor och ordförande i 
områdesnämnd (dnr SU 31-1239-11, dok. 
nr 1). Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa föreskrifterna 
enligt förslag.  

30. Föreskrifter för utseende och 
sammansättning av Områdesnämnden för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
(dnr SU 31-1239-11, dok. nr 2). 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa föreskrifterna 
enligt förslag.  

31. Föreskrifter för val av fakultetsnämnd 
samt val av förslag till dekanus och 
prodekanus (dnr SU 31-1239-11, dok. nr 
3). Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa föreskrifterna 
enligt förslag.  

32. Anmälan av ansökningar till Henrik 
Granholms stiftelse, för vilka stiftelsen 
beviljat anslag enligt rektors förslag (dnr 
SU 33-2909-10 m.fl.). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna, bilaga  
R-4-110505 
Kostnaden belastar instnr 600, projektnr 
1960001 (medel från Granholms stiftelse, 
årsmöte 2011). 



  6 (7) 

33. Ansökan om medel från Henrik 
Granholms stiftelse för inköp av 
snabbkromatografisystem, 971-FB Flash 
Purification System. Professor Göran 
Widmalm, Institutionen för organisk kemi 
(dnr SU 33-0396-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter frigörande av extra 
medel från stiftelsen att bifalla ansökan 
med 270 000 kronor. 

Kostnaden belastar instnr 600, projektnr 
1960001 (medel från Henrik Granholms 
stiftelse, årsmöte 2011). 

34. Ansökan om medel från Henrik 
Granholms stiftelse för inbjudan av 
handledare, professor Peter Davies, 2012-
2014. Professor Cecilia Lundholm, 
Institutionen för pedagogik och didaktik 
(dnr SU 33-0454-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter frigörande av extra 
medel från stiftelsen att bifalla ansökan 
med 30 000 kronor. 

Kostnaden belastar instnr 600, projektnr 
1960001 (medel från Henrik Granholms 
stiftelse, årsmöte 2011). 

35. Anmälan av ansökningar till Henrik 
Granholms stiftelse, vilka avslagits vid 
årsmötet 2011 till följd av medelsbrist 
(dnr SU 31-0094-11 m.fl.). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna, bilaga  
R-5-110505 
 

36. Förslag till ledamot i styrelsen för 
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne 
för mandatperioden 2011-07-01 — 2013-
06-30. Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet 

Rektor beslutar att utse professor Elzbieta 
Glaser, Institutionen för biokemi och 
biofysik till ledamot för ny mandatperiod. 

 

37. Förslag till förlängning av 
mandatperioden för de tidigare utsedda 
ledamöterna i Centrum för 
tvåspråkighetsforskning (jfr dnr 31-2587-
07, 31-1631-09 och 31-0399-10). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden att 
förlänga innevarande mandatperiod t.o.m. 
2011-12-31 med anledning av pågående 
organisationsöversyn. 

38. Anmälan av årsredovisning från Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet för verksamhetsåret 2010 (dnr 
SU 31-1227-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna utan anmärkning.  
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39.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om inrättande av forsknings- och 
utbildningsutskott fr.o.m. 2012 (dnr SU 
31-1236-11). Föredragande: Johan 
Schelin, Juridiska fakultetskansliet.  

 

 

 

Rektor beslutar att Juridiska fakulteten får 
inrätta ett forsknings- respektive ett 
utbildningsutskott, som särskilda organ 
under fakultetsnämnden. I fråga om 
sammansättningen av dessa organ ska 
kravet på vetenskaplig kompetens 
respektive studentrepresentation i 2 kap. 6 
och 7 §§ högskolelagen iakttas. 

Den närmare sammansättningen beslutas 
av fakultetsnämnden. 

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 Anna Riddarström, Ledningskansliet 
(protokollförare). 
 

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


