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6. Yttrande över remiss om Redovisning av 
uppdrag om förstudie om uppbyggandet 
av grön infrastruktur och framtagande av 
indikatorer för gynnsam bevarandestatus 
(NV04042-10, Dnr 315 -4322-10 NI) (dnr 
SU 80-1983-11). Föredragande: Åsa 
Borin, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet). 

7. Kompletterande uppgifter till 
årsredovisningen m.m. för år 2011  
(dnr SU 112-2737-11). Föredragande: 
Anna Riddarström, Planeringsenheten. 
 

Rektor beslutar remittera ärendet till 
fakultetsnämnderna. 

8. Yttrande över Remiss av förslag till 
ändringar i Högskoleverkets föreskrifter 
om översättning av examina (dnr SU 40-
2571-11). Föredragande: Jerker Dahne, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Högskoleverket. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden att återanställa 
professor efter pension vid Centrum för 
forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) 
(dnr SU 611-2496-11). Föredragande: 
Åsa Johnson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar återanställa Denny Vågerö 
efter pension, som professor i medicinsk 
sociologi vid Centrum för forskning om 
ojämlikhet i hälsa (CHESS), för perioden 
2011-12-01 – 2013-12-31 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

10. Anmälan av beslut fattat 2011-10-12 
angående begäran från Institutionen för 
spanska, portugisiska och 
latinamerikastudier om att få utlysa en 
anställning som adjunkt i spanska (dnr SU 
616-1932-11). Föredragande: Jenny 
Gardbrant, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

11. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning som 
professor i immunbiolog vidWenner-
Grens institut (dnr SU 611-0889-
10).Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr. o. m. 2012-07-01 
anställa Qiang Pan Hammarström som 
professor i immunbiologi med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut.  

12. Fastställande av tidsplan och 
arbetsordning vid Stockholms universitet 
för KAW:s utlysning Wallenberg 
Academy Fellows (dnr SU 123-2780-11). 
Föredragande: Pia B. Fürstenbach, 
Forskningsservice. 

 

 

 

 

Rektor beslutar fastställa tidsplan och 
arbetsordning.  
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13.  Redovisning av kompletterings-
utbildningen för utländska jurister vid 
Juridiska institutionen (dnr SU 522-2739-
11). Föredragande: Johan Schelin, 
Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att avge redovisning till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

 

14. Anhållan från prefekten för Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
(BUV) om undantag från att genomföra 
val till institutionsstyrelse under hösten 
2011, d.v.s. förlängning av mandaten för 
nu valda ledamöter i institutionens 
styrelse (dnr SU 31-2148-11, jfr dnr SU 
31-2494-09). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter samråd med 
dekanus, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och mot bakgrund av de skäl 
som anförts, att förlänga mandatperioden 
för ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för BUV tills vidare, dock längst t.o.m. 
2012-12-31. 

Rektor beslutar vidare att prefekten i god 
tid innan periodens utgång ska inkomma 
med förslag till sammansättning av 
styrelsen för resterande tid av 
mandatperioden, d.v.s. t.o.m. 2014-12-31. 

15. Rekvisition gällande studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU 571-1638-10). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att rekvirera studieavgifter 
för stipendiater som registrerats vid 
kursstart.  

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     


