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9. Ekonomiskt tillskott till Institutionen för 
data- och systemvetenskap. 
Föredragande: Martin Melkersson, 
Planeringsenheten. 

 

Rektor beslutar att i enlighet med 
universitetsstyrelsens bemyndigande 
avsätta sammanlagt 4 500 000 kronor till 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap som medfinansiering för 
projektet Mobile Life. Beloppet avser 
följande perioder:  

1 500 000 kronor för perioden 2009-04-01 
– 2010-03-31 

1 500 000 kronor för perioden 2010-04-01 
– 2011-03-31 

1 500 000 kronor för perioden 2011-04-01 
– 2012-03-31 

10. Yttrande över Upphovsrättsutredningens 
slutbetänkande En ny upphovsrättslag, 
SOU 2011:32. (dnr SU 302-1610-11). 
Föredragande: Annika Lundbäck Melz, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Justitiedepartementet). 

11. Beslut om disponering av avkastningen ur 
Stiftelsen till minne av (i hög grad) 
förtjänta personer vid Stockholms 
universitet. Föredragande: Gunilla 
Edgardh Bohlin, Donationsförvaltningen. 
 

Rektor beslutar att dela ut 600 kronor för 
personalvård inom ekonomiavdelningen. 

 

12. Anmälan från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om utdelande av medel, 
2 500 kronor, ur Jakob Möllerströms fond 
för främjande av ämnesomsättnings-
forskning (dnr SU 33-2372-11). 
Föredragande: Gunilla Edgardh Bohlin, 
Donationsförvaltningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

13. Anmälan av beslut om utdelning av 
stipendium (43 380 kronor) ur Stiftelsen 
Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond  
(dnr SU 23-2203-11). Föredragande: 
Gunilla Edgardh Bohlin, 
Donationsförvaltningen. 
 

Läggs till handlingarna. 

14. Avbrytande av tillsättning av en 
anställning som professor i 
modevetenskap. (dnr SU 611-2610-10). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet 
 

Rektor beslutar att tillsättningen av 
anställningen ska avbrytas. 
 
Det antecknas till beslutet att ett beslut att 
avbryta en tillsättning inte kan överklagas 
enligt Anställningsförordningen (SFS 
1994:373) 21§.   
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15. Tidsplan och arbetsordning för 
ansökningar till Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond (dnr SU 
31-2475-11). Föredragande: Pia B. 
Fürstenbach, Forskningsservice 

Rektor beslutar att fastslå tidsplan och 
arbetsordning för utlysningen.  

16. Tidsplan och arbetsordning för 
ansökningar till Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse (dnr SU 31-2476-
11). Föredragande: Pia B. Fürstenbach, 
Forskningsservice 

Rektor beslutar att fastslå tidsplan och 
arbetsordning för utlysningen.  

17. Utseende av ställföreträdande prefekt vid 
Statistiska institutionen (dnr SU 621-
1630-11). Föredragande: Agneta 
Karlsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet.  

Rektor beslutar att utse 
universitetslektor Linda Wänström 
som ställföreträdande prefekt för 
perioden 2011-10-01 – 2014-07-31.  

18. Yttrande över betänkandet Studiemedel  
för gränslös kunskap (SOU 2011:26), 
(dnr SU 40-1789-11). Föredragande: 
Malin Eklund, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

19. Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet, Institutionen för pedagogik 
och didaktik, och Skolverket om 
Rektorsfortbildning (dnr SU 301-2410-
11). Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelse. 
 

 

20. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om befordran till anställning som 
professor i allmän rättslära vid Juridiska 
institutionen (dnr SU 615-3213-10). 
Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet.  
 

Rektor beslutar att fr. o. m. 2011-11-
01anställa Mauro Zamboni som professor 
i allmän rättslära, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

21. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om ändrad omfattning 
av återanställning som professor i 
psykologi (dnr SU 611-2306-11). 
Föredragande Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ändra omfattningen av 
Ove Almkvists anställning som professor i 
psykologi, från 40 procent till 50 procent 
av heltid under perioden 2011-07-01 – 
2011-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  
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22. Förslag från prefekten vid Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 
till ändrad sammansättning av 
institutionsstyrelsen fr.o.m. 2012-01-01 
(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt bilaga R-8-110922. 

Rektor beslutar samtidigt, med hänsyn 
tagen till de skäl som framförts, att bevilja 
dispens från regeln att minst hälften av 
lärarna inom kategorin Övriga lärare ska 
vara professors-/docentkompetenta genom 
att, där faktisk brist på behöriga lärare 
råder, tillåta att dessa ersätts med 
disputerade lektorer på såväl ordinarie 
plats som suppleantplats. 

Rektor beslutar vidare att bevilja dispens 
från kravet på att minst 2/3 av 
ledamöterna i institutionsstyrelsen ska 
vara vetenskapligt kompetenta genom att 
tillåta att högst två av platserna inom 
kategorin Övriga lärare får besättas med 
universitetsadjunkter/adjunkter på såväl 
ordinarie plats som suppleantplats. Rektor 
konstaterar att det föreligger sådana 
särskilda skäl att kravet på en majoritet av 
vetenskapligt kompetenta ledamöter i 
styrelsen som helhet måste frångås under 
kommande mandatperiod. 

Det antecknas att meddelad dispens gäller 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31. 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Lena Gerholm 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     

 
 
Lena Gerholm     


