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 Ärende Åtgärd 

1. Uppdragsavtal mellan Systemekologiska 
institutionen, Stockholms universitet och 
Naturvårdsverket, (dnr SU 301-1622-11). 
Föredragande:Anders Jigin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  

2. Utseende av deltagare till 
utvecklingsprogrammet ”Morgondagens 
akademiska ledarskap” (MAL 6) (dnr SU 
172-1224-11). Föredragande: Karin 
Steffensen,Personalavdelningen. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

3. Utbetalning av medel, i enlighet med 
överenskommelsen med University of 
Michigan, för gästforskare inom 
programmet SU-UM Faculty Awards 
Program 2010-2011 (dnr SU 23-1633-11). 
Föredragande Tom Morell, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att till Ekonomisk-
historiska institutionen utbetala 61 500 
kronor (motsvarande 10 000USD) för 
täckande av kostnader med anledning av 
universitetslektor Jonathan Feldmans 
gästforskarbesök vid University of 
Michigan under perioden 2011-09-01 – 
2011-09-30 (fyra veckor). 

Medlen ska täcka kostnaderna för 
traktamente, resa, boende och övriga 
resekostnader för Jonathan Feldmans 
vistelse i USA. 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående anställning av 
professor på ledigkungjort 
universitetslektorat i företagsekonomi 
med inriktning mot management och 
organisation, vid Företagsekonomiska 
institutionen (dnr SU 612-2449-10). 
Föredragande: Agneta Karlsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Tommy Jensen 
som professor i företagsekonomi med 
inriktning mot management och 
organisation från och med 2011-09-01, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

5. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om tillsättning av en 
ledigkungjord anställning som professor i 
teatervetenskap (dnr SU 611-0903-10). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet 
 

Rektor beslutar att från och med 2012-02-
01 anställa Tiina Rosenberg som professor 
i teatervetenskap, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
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6. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
anställning som professor i svenska 
språket vid Institutionen för nordiska 
språk (dnr SU 615-3020-09). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet 
 

Rektor beslutar att från och med 2011-06-
15 anställa Karin Junefelt som professor i 
svenska språket, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut 
 
 

7. Anmälan från prefekten vid Juridiska 
institutionen om misstänkt fusk i form av 
otillåtet hjälpmedel vid examination i 
kursen Skatterätt, 15 hp (dnr SU 35-1082-
11). Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

8. Fördelning av medel till institutioner och 
till Avdelningen för externa kontakter för 
verksamhet inom projektet 
”kompletterande utbildning för personer 
med utländsk lärarutbildning” (ULV-
projektet) under vårterminen 2011.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap: 7 226 kronor 
Historiska institutionen (inkl centrum för 
medeltidsstudier): 14 452 kronor 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap: 44 800 kronor 
Engelska institutionen: 151 742 kronor 
Institutionen för franska, italienska och 
klassiska språk: 14 452 kronor 
Institutionen för spanska, portugisiska och 
latinamerikastudier:65 032 kronor 
Institutionen för språkdidaktik: 
934 747 kronor 
Institutionen för orientaliska språk: 
10 147 kronor 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 1 228 100 kronor 
Statsvetenskapliga institutionen: 
7 226 kronor 
Matematiska institutionen:183 022 kronor
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
1 078 116 kronor 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot tekniska, estetiska och 
praktiska kunskapstraditioner: 
222 310 kronor 
Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi: 10 116 kronor 
Avdelningen för externa kontakter: 
2 995 615 kronor 
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9. Fördelning av medel till institutioner och 
till Avdelningen för externa kontakter för 
verksamhet inom projektet 
Vidareutbildning av lärare” (VAL-
projektet) under vårterminen 2011.  
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 
enligt nedan: 
Historiska institutionen (inkl centrum för 
medeltidsstudier): 85 265 kronor 
Institutionen för litteraturvetenskap och 
idéhistoria: 5 073 kronor 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap: 264 434 kronor 
Engelska institutionen: 45 282 kronor 
Institutionen för nordiska språk: 
18 602 kronor 
Institutionen för franska, italienska och 
klassiska språk:5 073 kronor 
Slaviska institutionen: 8 117 kronor 
Institutionen för baltiska språk, finska och 
tyska: 10 147 kronor  
Institutionen för språkdidaktik: 
603 896 kronor 
Institutionen för pedagogik och didaktik: 
1 903 810 kronor 
Specialpedagogiska institutionen: 
947 216 kronor 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen: 312 976 kronor 
Statsvetenskapliga institutionen: 
34 684 kronor 
Matematiska institutionen:34 317 kronor 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik: 
162 970 kronor 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot tekniska, estetiska och 
praktiska kunskapstraditioner: 
544 492 kronor 
Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi: 36 129 kronor 
Avdelningen för externa kontakter: 
1 319 932 kronor 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor i 
miljövetenskap med inriktning mot 
naturgeografi/kvartärgeologi vid 
Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi (dnr SU 615-3542-10). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att från och med 2011-07-
01 anställa Margareta Hansson som 
professor i miljövetenskap med inriktning 
mot naturgeografi/kvartärgeologi med, 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor i 
matematik vid Matematiska institutionen 
(dnr SU 615-2661-10). Föredragande: 
Nadja Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att från och med 2011-07-
01 anställa Rikard Bögvad som professor i 
matematik, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  
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12. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
yrkesämnen vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
tekniska estetiska och praktiska 
kunskapstraditioner (dnr SU 612-0152-
10). Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att från och med 2011-08-
01 anställa Lázaro Moreno Herrera som 
professor i utbildningsvetenskap med 
inriktning mot yrkesämnen, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  

13. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående anställning 
som adjungerad professor vid 
Institutionen för analytisk kemi (dnr SU 
611-1482-11). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Mohamed 
Abdel-Rehim som adjungerad professor 
vid Institutionen för analytisk kemi från 
och med 2011-07-01 tillsvidare, dock 
längst till och med 2017-06-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

14. Förslag till fördelning av stiftelsemedel 
(A-fonderna) (dnr SU-33-1645-11)=
cöredragande: Gunilla Edgardh Bohlin, 
Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15. Förslag från Zoologiska institutionen om 
disponering av avkastningen ur Stiftelsen 
Albertina Maria Carlssons fond (dnr SU 
33-1602-11). Föredragande: Gunilla 
Edgardh Bohlin, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  
9 600 kronor. 
 

16. Förslag från Zoologiska institutionen om 
disponering av avkastningen ur Stiftelsen 
Figge och Elsa Hammarbergs fond (dnr 
SU 33-1602-11). Föredragande: Gunilla 
Edgardh Bohlin, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        
134 800 kronor. 

 

17. Förslag från Zoologiska institutionen om 
disponering av avkastningen ur Ester 
Lagers stiftelse (dnr SU 33-1602-11). 
Föredragande: Gunilla Edgardh Bohlin, 
Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        
244 200 kronor. 

 

18. Anmälan om beslut om utdelning av 
medel (180 000 kronor) ur Stiftelsen C F 
Liljevalch j:ors stipendiefond (dnr SU 
571-1458-11). Föredragande: Gunilla 
Edgardh Bohlin, Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

19. Yttrande över departementspromemorian 
Uppgiften att utse och entlediga revisor i 
statligt förvaltade stiftelser (dnr SU 302-
0884-11). Föredragande: Anne Svensson 
Donationsförvaltningen. 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
regeringskansliet (Justitiedepartementet). 
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20. Yttrande över remiss från Högskoleverket 
angående ett förslag till föreskrifter om 
kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet till 
utbildning som leder till yrkeslärarexamen 
(dnr SU 40-1617-11). Föredragande: 
Peter Wretling, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Högskoleverket. 

21. Förslag till innehavare av stipendier ur 
Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
Stiftelse inom Humanistiska fakulteten 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten 
2011-2013 (dnr SU 571-0654-11). 
Föredragande: Anita Johnson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

22. Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten för 
läsåret 2011/2012 (dnr SU 571-1611-11). 
Föredragande: Anita Johnson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens (del.) förslag. 

23. Förslag till utdelande av 
donationsstipendier inom Humanistiska 
fakulteten för läsåret 2011/2012 
(dnr SU 571-1611-11). Föredragande: 
Anita Johnson, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Humanistiska 
fakultetsnämndens (del.) förslag. 

24. Anmälan av Juridiska fakultetsnämndens 
forskningsutskotts beslut om utdelning av 
stipendier ur Alfred Ossian Winroths 
stipendiefond för läsåret 2011/2012 (dnr 
SU 571-1611-11). Föredragande: 
Elisabeth Larsson, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

25. Förslag till innehavare av Karin Kocks 
och Hugo Lindbergs resestipendier för 
läsåret 2010/2011 (dnr SU 571-1611-11). 
Föredragande: Elisabeth Larsson, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

26. Utseende av prefekt och ställföreträdande 
prefekt för Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur för perioden 2011-08-01 – 
2014-07-31 (dnr SU 621-1573-11) 
Föredragande: Magnus Liw, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att utse professor Kerstin 
Lidén som prefekt och professor Anders 
Andrén som ställföreträdande prefekt. 

27. Utseende av ställföreträdande prefekt för 
Institutionen för franska, italienska och 
klassiska språk för perioden 2011-08-01 – 
2012-07-31.  (Dnr SU 621-1282-11) 
Föredragande: Magnus Liw, 
Humanistiska fakultetskansliet 

Rektor beslutar att utse professor Mats 
Forsgren som ställföreträdande prefekt. 



  6 (9) 

28. Delegation till vikarierande 
förvaltningschefer, sommaren 2011. 
Föredragande: Jenny Gardbrant, 
Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att delegera sin 
beslutanderätt med undantag för ärenden 
rörande professorer enligt följande: 

vecka 27- 30 till Ann-Marie Larsson  
vecka 31-32 till Martin Melkersson. 

29. Anmälan av beslut fattat av Rektor, 
Linköpings universitet, rörande utseende 
av ordförande och ledamöter i det 
nationella centret ACSIS (Advanced 
Cultural Studies Institute of Sweden) vid 
Linköping universitet för tiden t.o.m. 
2012-12-31 (dnr SU 31-0837-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

30. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden till föreståndare och 
ledamöter i styrelsen för Stockholms 
bioetiska centrum för perioden till och 
med. 2013-12-31. Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter hörande av 
Humanistiska fakultetsnämnden, att 
verksamheten vid Stockholms bioetiska 
centrum får fortvara under ytterligare en 
treårsperiod och utser professor Torbjörn 
Tännsjö, Filosofiska institutionen, SU, till 
föreståndare samt till ledamöter professor 
Nina Renqvist, Karolinska institutet, 
professor Niels Lynöe, Karolinska 
institutet, professor Ingmar Persson, 
Göteborgs universitet, och professor 
Christian Munthe, Göteborgs universitet. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2011-06-13. 

31. Förslag till föreståndare för Centrum för 
akademisk engelska för perioden 2011-
07-01 – 2013-12-31 (dnr SU 31-1238-11, 
jfr R 2011-02-03). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden att utse 
docent Maria Kuteeva till föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2011-05-23. 

32. Utseende av revisorer för Justitierådet 
Edvard Cassels stiftelse samt för 
Stiftelsen Trettondagsfonden för perioden 
2011-01-01 – 2012-12-31. Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Sven-Olof 
Lodin och auktoriserade revisorn Lars 
Karlsson, Osborne Revision AB. 
 
Det antecknas att i uppdraget ingår att 
avsluta revisionen för stiftelsernas 
verksamhetsår som slutar 2012-06-30, för 
den händelse avslut sker efter 2012-12-31. 
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33. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden till inrättande av 
Centrum för de humanistiska ämnenas 
didaktik (dnr SU 31-1563-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslaget från 
Humanistiska fakultetsnämnden att fr.o.m. 
2012-01-01 inrätta Centrum för de 
humanistiska ämnenas didaktik (CHD), i 
engelsk översättning Centre for Teaching 
and Learning in Humanities, 
organisatoriskt placerat vid Institutionen 
för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2011-05-23 och 2011-05-30. 

34. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden angående föreskrifter 
för Centrum för de humanistiska ämnenas 
didaktik (dnr SU 31-1563-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa föreskrifter 
för Centrum för de humanistiska ämnenas 
didaktik (CHD) att gälla fr.o.m. 2012-01-
01, enligt bilaga R-6-110616. 

35. Ansökan om medel för anordnande av 
konferens Italienska klassiker i Sverige, 
27 september 2011, från universitetslektor 
Cecilia Schwartz, Institutionen för franska 
italienska och klassiska språk (dnr SU 33-
0509-09). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att bifalla ansökan med 
30.000 kr. 

Kostnaden belastar inst nr 600, projekt nr 
1960019 (medel till Rektors disposition 
2011/2012 från Granholms stiftelse). 

36. Anmälan av förvaltnings- och 
revisionsberättelser samt årsredovisningar 
för dels Harald Jeanssons Stiftelse, dels 
Harald och Greta Jeanssons Stiftelse för 
år 2010 (dnr SU 31-1598-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

37. Anhållan från styrelsen för 
Konstvetenskapliga institutionen om 
ändring av institutionens engelska namn 
(dnr SU 341-1468-11, jfr dnr SU 10-
0411-96).Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter hörande av 
Humanistiska fakultetsnämnden, att 
Konstvetenskapliga institutionen får ändra 
sitt namn i engelsk översättning från 
Department of the History of Art till 
Department of Art History. 

38. Anmälan av förrättat val av ledamöter i 
Stockholm School of Entrepreneurship 
(SSES) Ideella Förening (dnr SU 31-
1680-11).Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet.. 

Läggs till handlingarna. 

39. Förslag från Humanistiska fakultetens 
dekanus om ändring av lön för en 
professor i engelska (dnr SU 611-1729-
11). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Humanistiska 
fakultetskansliet 
 
 
 

Rektor beslutar om ny lön för professor 
Stefan Helgesson från och med 2011-07-
01 i enlighet med anställningsbeslut. 
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40. Fastställande av Policy och riktlinjer för 
studentinflytande vid Stockholms 
universitet (dnr SU 37-0347-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Policy och 
riktlinjer för studentinflytande vid 
Stockholms universitet enligt förslag. 

Beslutet ersätter tidigare Policy och 
riktlinjer för studentinflytande vid 
Stockholms universitet (dnr SU 31-0587-
09). 

41. Avtal mellan Stockholms universitet och 
United Nations University Institute of 
Advanced Studies (UNU-IAS) avseende 
samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU 301-1678-11) 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

42. Avtal mellan Stockholms universitet och 
ETC Group avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-1679-11) Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

43. Godkännande av beviljat bidrag från 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse till Stockholm Centre for 
Commercial Law (SCCL), (dnr SU 33-
1478-11). Föredragande: Karin 
Englesson, Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar godkänna bidraget. 

 

44. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om återanställning efter pension av 
professor för perioden 2011-07-01 – 
2012-06-30 vid Juridiska institutionen, 
(dnr SU 611-1542-11). Föredragande: 
Karin Englesson, Juridiska 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar återanställa professor Ulf 
Bernitz för perioden 2011-07-01 – 2012-
06-30, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

 

45. Förslag från prefekten, Institutionen för 
data- och systemvetenskap till föreskrifter 
för SPIDER (The Swedish program for 
ICT in Developing Regions) (dnr SU 31-
1209-11). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter hörande av 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
att fastställa föreskrifter för SPIDER 
enligt bilaga R-7-110616. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2011-06-13. 

46. Utseende av pedagogiska pristagare som 
Årets lärare 2011 vid Stockholms 
universitet (dnr SU 56-2693-10).  
Föredragande: Fredrik Oldsjö, 
Universitetspedagogiskt centrum. 

Rektor beslutar att till Årets lärare 2011 
utse Barbro Landén vid Institutionen för 
baltiska språk, finska och tyska, lärarparet 
Martin Tamm och Yishao Zhou vid 
Matematiska institutionen, samt Elisabet 
Borg vid Psykologiska institutionen. 
Pristagarna tilldelas 50 000 kr vardera. 

Rektor beslutar att inte utdela pris till 
Årets utbildningsinstitution 2011. 
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47.  Beslut i ärende om förfalskat betyg vid 
antagning till utbildning vid Stockholms 
universitet (dnr SU 35-1216-11). 
Föredragande: Katrin Högstedt, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar lämna ärendet utan vidare 
åtgärd. 

48. Fastställande av Dykregler vid 
Stockholms universitet (dnr SU 309-
1724-11). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningskansliet.  

Rektor beslutar att fastställa Dykregler vid 
Stockholms universitet, enligt förslag. 

Beslutet ersätter tidigare Föreskrifter för 
dykning vid Stockholms universitet, 
beslutade 2008-01-01. 

49. Utseende av dyköverledare vid 
Stockholms universitet. Föredragande: 
Anna Riddarström, Ledningskansliet.  

Rektor beslutar med entledigande av 
professor Nils Kautsky att utse Jan 
Ekström, Tekniska avdelningen, till 
dyköverledare vid Stockholms universitet 
fr.o.m. 2011-07-01. 

50. Anmälan av samarbetsavtal avseende 
rådet för arkivet och biblioteket vid 
Riksantikvarieämbetet (dnr SU 301-1640-
11). Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

51. Förslag till ledamot i styrelsen för 
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne för tiden 
2011-07-01 - 2013-06-30. Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor utser docent Anna-Lena Lindquist, 
Institutionen för socialt arbete - 
Socialhögskolan till ledamot för ny 
mandatperiod. 

 

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     


