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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av ansökan om medel inom 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, för 

läsåret 2012-2013 (dnr SU 123-3002-11). 

Föredragande: Elisabet Idermark 

Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna.  

2. Anmälan av slutrapport för 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, 

läsåret 2010-2011 (dnr SU 24-2568-07). 

Föredragande: Elisabet Idermark.  

Studentavdelningen 

Läggs till handlingarna. 

3. Anmälan från prefekten vid 

Filmvetenskapliga institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Swedish Film and Television 

Culture, 15 hp (dnr SU 35-2468-11). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

4. Förfrågan från Finansdepartementet 

avseende deltagande i Skatteverkets 

insynsråd (dnr SU 31-3025-11). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

5. Ändrad förkortning och engelsk 

beteckning för Centrum för de 

humanistiska ämnenas didaktik. (dnr SU 

31-1563-11, dnr SU 31-3050-11). 

Föredragande: Alberto Tiscornia, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att namnet för Centrum 

för de humanistiska ämnenas didaktik ska 

förkortas CeHum samt att den engelska 

beteckningen ska vara Centre for 

Teaching and Learning in the Humanities. 

6. Beslut att lämna offert till Skolverket på 

kurser för lärare vårterminen 2012 inom 

ramen för Lärarlyftet II (dnr SU 55-2932-

11). Föredragande: Charlotte Rossland, 

Avdelningen för externa kontakter. 

 

 

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 
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7. Ansökan om tjänstledighet från professor 

Birgit Schlyter vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr SU 633-3008-11). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att bevilja professor Birgit 

Schlyter tjänstledighet för perioden  

2012-01-01 – 2014-12-31. 

 

8. Fördelning av anslagsmedel för 

budgetåret 2012 (dnr SU 113-1191-11). 

Föredragande: Martin Melkersson, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

9. Överenskommelse mellan Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap (ITM), 

Stockholms universitet (SU) och 

Naturvårdsverket, (dnr SU 301-3054-11). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelse.  

10. Anmälan av beslut att lämna offert till 

Arbetsförmedlingen för Korta vägen (dnr 

SU-80-2092-09). Föredragande: Hanna 

Hill Brunius, Avdelningen för externa 

kontakter. 

Läggs till handlingarna. 

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid Wenner-

Grens institut (dnr SU 615-2941-11). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att från och med  

2011-12-01 befordra Mattias Mannervik 

som professor i molekylär 

utvecklingsbiologi, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

12. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

organisk kemi (dnr SU 611-3011-11). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Paul Helquist 

som gästprofessor vid Institutionen för 

organisk kemi fr.o.m. 2012-01-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2012-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

13. Avtal mellan Stockholms universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

och Uppsala kommun om 

uppdragsforskning (dnr SU 301-3087-11). 

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

14. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för geologiska vetenskaper om ändrad 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

fr.o.m. 2012-01-01 (dnr SU 31-2148-11). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten att 

styrelsen för Institutionen för geologiska 

vetenskaper ska vara sammansatt enligt 

bilaga R-17-111117. 
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15. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för Data- och systemvetenskap (DSV) om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2012-01-01 

(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten att 

styrelsen för Institutionen för data- och 

systemvetenskap ska vara sammansatt 

enligt bilaga R-18-111117. 

16. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för neurokemi om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen fr.o.m. 2012-01-

01 (dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten att 

styrelsen för Institutionen för neurokemi 

ska vara sammansatt enligt bilaga R-19-

111117. 

17. Yttrande till Högskoleverket avseende 

studentombudet Yohanna Burmans 

anmälan av Stockholms universitet (dnr 

SU 39-2441-11). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrande. 

18. Begäran om extra medel för en 

utvecklingsinsats inom ULV-projektet 

med särskilt fokus på ”yrkesväxling” 

inom projektet (dnr SU 121-0765-11). 

Föredragande: Åsa Cornelius, 

Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar att inlämna begäran till 

Utbildningsdepartementet om extra medel 

för en utvecklingsinsats inom ULV-

projektet med särskilt fokus på 

”yrkesväxling” inom projektet.  

 

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 Angelica Åberg, 

Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Lena Gerholm     


