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 Ärende Åtgärd 

1. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Förskolelyftet under 

höstterminen 2011. Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 

enligt nedan: 

Institutionen för lingvistik: 

196 247 kronor 

Centrum för tvåspråkighetsforskning:  

837 470 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

970 907 kronor 

Specialpedagogiska institutionen:  

607 166 kronor 

Avdelningen för externa kontakter:  

195 011 kronor 

2. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom Lärarlyftet under 

höstterminen 2011. Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 

enligt nedan: 

Engelska institutionen:  

1 367 566 kronor 

Institutionen för nordiska språk: 

296 306 kronor 

Institutionen för språkdidaktik:  

3 000 926 kronor 

Specialpedagogiska institutionen:  

1 294 041 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik:  

5 214 692 kronor 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot tekniska, estetiska och 

praktiska kunskapstraditioner:  

441 150 kronor 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi: 

888 918 kronor 

Avdelningen för externa kontakter:  

250 826 kronor 
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3. 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 höstterminen 2011.  

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap: 

36 129 kronor 

Historiska institutionen (inkl centrum för 

medeltidsstudier): 

22 159 kronor 

Institutionen för litteraturvetenskap och 

idéhistoria: 

10 147 kronor 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot humaniora och 

samhällsvetenskap: 

119 948 kronor 

Engelska institutionen: 

132 955 kronor 

Institutionen för nordiska språk: 

12 176 kronor 

Institutionen för franska, italienska och 

klassiska språk: 

5 073 kronor 

Institutionen för spanska, portugisiska och 

latinamerikastudier: 

28 903 kronor 

Institutionen för språkdidaktik: 

2 958 638 kronor 

Centrum för tvåspråkighetsforskning: 

18 787 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

243 838 kronor 

Specialpedagogiska institutionen: 

356 412 kronor  

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

1 444 270 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen: 

14 452 kronor 

Fysikum: 

22 878 kronor 

Matematiska institutionen: 

263 857 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

996 980 kronor 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot tekniska, estetiska och 

praktiska kunskapstraditioner: 

144 512 kronor 

Institutionen för biologisk 

grundutbildning: 

42 624 kronor 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi: 

25 574 kronor 

Avdelningen för externa kontakter: 

2 990 944 kronor 
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4. Fördelning av medel till medverkande 

lärosäten för verksamhet inom projektet 

”kompletterande utbildning för personer 

med utländsk lärarutbildning” (ULV-

projektet) under höstterminen 2011.  

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 

enligt nedan: 

Göteborgs universitet: 205 000 kronor 

Linköpings universitet: 61 500 kronor 

Malmö högskola: 164 000 kronor 

Stockholms universitet: 164 000 kronor 

Umeå universitet: 20 500 kronor 

5. Fördelning av medel till institutioner och 

till Avdelningen för externa kontakter för 

verksamhet inom projektet 

”vidareutbildning av lärare” (VAL-

projektet) under höstterminen 2011.  

Föredragande: Svante Fjelkner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att utbetalning får ske 

enligt nedan: 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap: 

4 335 kronor 

Historiska institutionen (inkl centrum för 

medeltidsstudier): 

46 697 kronor 

Institutionen för litteraturvetenskap och 

idéhistoria: 

22 322 kronor 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot humaniora och 

samhällsvetenskap: 

1 302 031 kronor 

Engelska institutionen: 

80 929 kronor 

Institutionen för nordiska språk: 

43 630 kronor 

Institutionen för franska, italienska och 

klassiska språk: 

44 645 kronor 

Slaviska institutionen: 

8 117 kronor 

Institutionen för språkdidaktik: 

126 992 kronor 

Institutionen för pedagogik och didaktik: 

2 700 972 kronor 

Specialpedagogiska institutionen: 

572 081 kronor 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen: 

637 730 kronor 

Statsvetenskapliga institutionen: 

65 032 kronor 

Institutionen för astronomi: 

11 439 kronor 

Fysikum: 

11 439 kronor 

Matematiska institutionen: 

185 310 kronor 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik: 

778 315 kronor 
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Institutionen för utbildningsvetenskap 

med inriktning mot tekniska, estetiska och 

praktiska kunskapstraditioner: 

507 870 kronor 

Institutionen för organisk kemi: 

8 525 kronor 

Institutionen för biologisk 

grundutbildning: 

16 055 kronor 

Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi: 

23 443 kronor 

Avdelningen för externa kontakter: 

1 392 631 kronor 

6. Riktlinjer för Stockholms universitets 

hörandeförsamling (dnr SU 31-3294-11). 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna. 

Detta beslut ersätter Riktlinjer för 

Stockholms universitets valförsamling 

(dnr SU 31-1338-11) beslutade av rektor 

2005-12-01 med ändringar beslutade 

2011-11-03. 

7. Fastställande av fördelning av antalet 

ledamotsplatser i hörandeförsamlingen 

mellan områdesnämnderna (dnr SU 31-

3294-11). Föredragande: Jenny 

Gardbrant, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa fördelningen 

enligt följande: 

Naturvetenskapliga områdesnämnden 12 

ledamotsplatser och 6 gruppsuppleant-

platser, 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 24 ledamotsplatser 

och 12 gruppsuppleantplatser. 

Det antecknas att områdesnämnderna 

fördelar platserna inom sig. 

8. Fastställande av fördelning av antalet 

ledamotsplatser i hörandeförsamlingen 

mellan fakulteterna inom 

områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap (dnr SU 31-3294-

11). Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar i samråd med tillträdande 

vicerektorn Astrid Söderbergh Widding 

att fastställa fördelningen enligt följande: 

Humanistiska fakulteten 10 

ledamotsplatser och 5 gruppsuppleant-

platser, 

Juridiska fakulteten 1 ledamotsplats och 1 

gruppsuppleantplats, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 13 

ledamotsplatser och 6 gruppsuppleant-

platser, 
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9. Anmälan från studierektorn vid 

Institutionen för analytisk kemi om 

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

fyra laborationsrapporter i kursen 

Analytisk kemi, Avancerade 

separationsmetoder, 15 hp (dnr SU 35-

2971-11). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pensionsavgång vid 

Matematiska institutionen (dnr SU 611-

3279-11). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Ralf Fröberg för perioden 2011-11-25 – 

2012-01-31 om 30 procent av heltid samt 

om 10 procent av heltid under perioden 

2012-02-01 – 2012-06-30  med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förnyad 

anställning som adjungerad professor vid 

Institutionen för material- och miljökemi 

(dnr SU 611-3292-11). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Lars Wärngård 

som adjungerad professor fr.o.m. 2011-

12-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-

11-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

12. Yttrande över Remiss om föreskrifter för 

områdesbehörigheter samt om meritpoäng 

för sökande med äldre betyg (dnr SU 40-

3124-11). Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Högskoleverket. 

13. Utseende av ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för reklam och PR (dnr SU 
621-3037-11). Föredragande: Agneta 
Karlsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga 

universitetslektor Christian Perssons 

förordnande som ställföreträdande prefekt 

för perioden 2012-01-01—2014-07-31. 

14. Godkännande av beviljat fortsättnings- 

och tilläggsbidrag mellan Stockholms 

universitet och Forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap (FAS) till 

projekt vid Stressforskningsinstitutet (dnr 

SU 301-3217-10). Föredragande: Gun-

Britt Norberg, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 

15. Anmälan av beslut om nominering av 

ledamöter till styrelsen för Swedish 

National Infrastructure for Computing 

(SNIC) (dnr SU 58-3184-11). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet.  

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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16. Avtal mellan Stockholms universitet och 

University of Cape Town, Sydafrika, 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 301-3339-11). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

17. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om förlängning av anställning av 

professor Christophe Hillion som 

gästprofessor vid Juridiska institutionen 

för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31, 

(dnr SU 616-3247-11). Föredragande: 

Karin Englesson, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga professor 

Christophe Hillions anställning som 

gästprofessor vid Juridiska institutionen 

för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

18. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för språkdidaktik om ändrad 

sammansättning för institutionsstyrelsen 

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

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Humanistiska fakulteten att styrelsen 

för Institutionen för språkdidaktik ska 

vara sammansatt enligt bilaga R-26-

111208. 

19. Anhållan från prefekten vid Historiska 

institutionen om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen fr.o.m. 2012 (dnr 

SU 31-2148-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Humanistiska fakulteten att styrelsen 

för Historiska institutionen ska vara 

sammansatt enligt bilaga R-27-111208. 

 

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 Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     


