
 

 

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2012-01-19 

 

1 (6) 

 

 

 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan från prefekten vid Juridiska 

institutionen om misstänkt fusk i form av 

otillåtna anteckningar vid examination i 

kursen Arbetsrätt inom PAO-

programmet, 9 hp (dnr SU 35-3407-11). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

2. Anmälningstider för läsåret 2012/2013 

och framåt (Dnr SU 40-3305-11). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att fastställa 

anmälningstider i enligt med SUHF:s 

rekommendationer. 

3. Anmälan av avtal mellan Karolinska 

Universitetssjukhuset och Stockholms 

universitet angående medverkan i 

utbildning av studenter inom 

sjukhusfysikerprogrammet (dnr SU 301-

0086-12). Föredragande: Åsa Borin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

4. Förslag från Naturvetenskapliga  

fakultetsnämnden om utdelning ur 

Stiftelsen Ivar Bendixsons fond (dnr SU 

33-0132-12). Föredragande: Carola 

Karpegård, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 104 227 kronor 

enligt förslag. 

5. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utdelning ur 

Stiftelsen Sture Erikssons fond för 

cancer- och hjärtforskning (dnr SU 33-

0133-12). Föredragande: Carola 

Karpegård, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 96 000 kronor 

enligt förslag. 

6. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning som 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3324-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att anställa professor 

Xiucheng Fan som gästprofessor fr.o.m. 

2012-02-01 tills vidare, dock längst t o m 

2015-01-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

Beslutet ersätter tidigare beslut från 2012-

01-12. 
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7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning som 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3327-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att anställa professor Lisa 

Penaloza som gästprofessor fr.o.m.     

2012-02-01 tills vidare, dock längst t o m 

2015-01-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

Beslutet ersätter tidigare beslut från 2012-

01-12. 

8. Förslag till nytt anställningsbeslut för 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 611-3387-11). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fastslå nytt 

anställningsbeslut för Mary Yoko Brannen 

som gästprofessor i företagsekonomi vid 

Företagsekonomiska institutionen. Det nya 

anställningsbeslutet ersätter tidigare från 

2012-01-12. 

9. Slutlig fördelning av anslagsmedel för 

utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå budgetåret 2011. Föredragande: 

Susanne Lindfors, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att dra in nedanstående 

belopp från fakultetsnämnderna med 

anledning av underprestation inom 

utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå: 

Humanistiska FN  

6 198 000 kronor 

Samhällsvetenskapliga FN  

28 660 000 kronor 

Naturvetenskapliga FN  

12 279 000 kronor 

 

att tilldela Juridiska fakultetsnämnden 

ytterligare 13 357 000 kronor för 

utbildning inom anslaget  

 

att avsätta 1 582 360 kronor för kostnader 

för universitetets avvecklingsavtal med 

Waldorflärarhögskolan under 2011 samt 

att avsätta 1 975 000 kronor för kostnader 

för universitetets avtal med Gymnastik- 

och idrottshögskolan under 2010. 

 

10. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i data- och 

systemvetenskap, vid Institutionen för 

data- och systemvetenskap (dnr SU 616-

3372-11). Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Bo Sundgren 

som gästprofessor under perioden 2012-

03-01 - 2013-02-28, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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11. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (SOFI) (dnr SU 611-

3355-11). Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Walter 

Korpi som professor efter pension fr.o.m. 

2012-02-01 t.o.m. 2013-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

12. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Specialpedagogiska institutionen (dnr SU 

611-3485-11). Föredragande: Henrik 

Lindell, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Rolf 

Helldin som professor efter pension fr.o.m. 

2012-02-01 t.o.m. 2012-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

13. Begäran om entledigande från 

anställningen som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 616-0060-12). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att bevilja Mark Perrys 

begäran om entledigande från 

anställningen som gästprofessor fr.o.m. 

2012-02-01. 

14. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för naturgeografi och kvartärgeologi (dnr 

SU 611-0054-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Carl Christiansson om 50 procent av heltid 

fr.o.m. 2012-02-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2012-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

15. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Matematiska 

institutionen (dnr SU 611-0153-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Jan-Erik Björk om 10 procent av heltid 

fr.o.m. 2012-01-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2012-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

16. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande (Formas) 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU 301-0002-12). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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17. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande (Formas) 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU 301-0003-12). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

18. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Forskningsrådet för 

Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) om 

bidrag till FAS- centrum vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol och 

drogforskning (SoRAD) (dnr SU 301-

0164-12). Föredragande: Gun-Britt 

Norberg, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

19. Anmälan från studierektorn vid 

Sociologiska institutionen om misstänkt 

fusk i form av plagiering vid skrivning av 

hemuppgift i kursen ”Sociologisk teori” 

7,5 hp”, Sociologi III (dnr SU 35-2816-

11). Föredragande: Annika Lundbäck 

Melz, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden.  

20. Yttrande över remiss avseende EU-

kommissionens förslag till ramprogram 

för forskning och innovation 2014-2020, 

Horizon 2020 (dnr SU 50-3346-11). 

Föredragande: Maryam Hansson Edalat, 

Forskningsservice. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

21. Ansökan från Christer Silfverberg om 

entledigande från anställning som 

professor i finansrätt vid Juridiska 

institutionen, (dnr SU 631-3162-11). 

Föredragande: Karin Englesson, 

Juridiska fakultetskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att entlediga Christer 

Silfverberg från hans anställning som 

professor i finansrätt vid Juridiska 

institutionen fr.o.m. 2012-02-01. 
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22. Utseende av programdirektör samt 

styrgrupp för Stockholms universitets 

Oskar Klein-centrum för 

kosmopartikelfysik (OKC) (dnr SU 524-

0012-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden att  

 

till programdirektör för projektet för tiden 

t.o.m. 2014-12-31 utse professor Lars 

Bergström samt 

 

till styrgrupp för projektet för tiden t.o.m. 

2014-12-31 utse följande personer: 

 

professor Lars Bergström, Fysikum, 

ordförande i styrgruppen 

docent Jan Conrad, Fysikum 

professor Ariel Goobar, Fysium 

professor Sten Hellman, Fysikum 

professor Klas Hultqvist, Fysikum 

forskare Christophe Clément, Fysikum, 

professor Claes Fransson, Institutionen för 

astronomi 

professor Garrelt Mellema, Institutionen 

för astronomi 

professor Göran Östlin, Institutionen för 

astronomi 

professor Mark Pearce, Institutionen för 

fysik, Kungl. Tekniska högskolan. 

 

23. Utseende av föreståndare samt 

ordförande och ledamöter i styrelsen för 

Stockholms universitets centrum för 

strålskyddsforskning (CRPR) (dnr SU 

524-0014-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden att  

för tiden t.o.m. 2014-12-31 utse  

 

professor Mats Harms Ringdahl till 

föreståndare  

 

samt till ledamöter professor Eva Forsell-

Aronsson, Göteborgs 

universitet/Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, tillika ordförande,  

docent Clare Bradshaw, Systemekologiska 

institutionen, Stockholms universitet 

professor Andrzej Wojcik, Institutionen för 

genetik, mikrobiologi och toxikologi, 

Stockholms universitet,  

professor Hooshang Nikjoo, Institutionen 

för onkologi-patologi, Karolinska Institutet 

och forskningschef Eva Simik, 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

24. Fastställande av föreskrifter för Institutet 

för social forskning (dnr SU 31-3064-

11). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa föreskrifter för 

Institutet för social forskning enligt 

förslag. 
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25. Anmälan om beslut om utdelning av 

medel (50 000 kronor) ur Lillemor och 

Hans W-son Ahlmanns fond för 

geografisk forskning (dnr SU 33-0129-

12). Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

26. Anmälan om beslut om utdelning av 

medel (6 000 kronor) ur stiftelsen 

Etnologi (dnr SU 33-0131-12). 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

27. Anmälan om beslut om utdelning (34 000 

kronor) ur Stiftelsen Axel Lagrelius fond 

för geografisk forskning (dnr SU 33-

0130-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

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     


