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 Ärende Åtgärd 

1. Arbete med fundraising vid institutioner 

och centrum (dnr SU 10-2712-12). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

2. Utseende av vikarierande 

ställföreträdande prefekt vid 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU 621-0635-12). Föredragande: Agneta 

Karlsson, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar utse professor Sten Nyberg 

som vikarierande ställföreträdande prefekt 

under perioden 2012-10-01 – 2012-12-31. 

 

3. Yttrande över delbetänkande från 

Utbildningsdepartementet, Likvärdig 

utbildning – riksrekryterande gymnasial 

utbildning för vissa ungdomar med 

funktionsnedsättning (SOU 2012:24) (dnr 

SU 40-1795-12). Föredragande: Henric 

Hertzman, Humanistiska 

fakultetskansliet.  

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(utbildningsdepartementet). 

4. Avsättning av medel för att stärka 

internationella relationer (dnr SU 113-

2716-12). Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsenheten. 

 

Rektor beslutar i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande att 

avsätta medel enligt särskild skrivelse. 

5. Överenskommelse mellan Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap (ITM), 

Stockholms universitet (SU) och 

Naturvårdsverket, (dnr SU 301-2719-12). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

6. Överenskommelse mellan Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap (ITM), 

Stockholms universitet (SU) och 

Naturvårdsverket, (dnr SU 301-2721-12). 

Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  
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7. Anmälan av beslut om nominering av 

kandidater till Konung Carl XVI Gustafs 

professur i miljövetenskap (dnr SU 10-

1126-12). Föredragande: Katrin 

Högstedt, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna 

 

8. Anmälan från en studierektor vid 

Ekonomisk-historiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Genus, makt och arbete i Sverige 

1800-2000, 7,5 hp (dnr SU 35-2561-12). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i sociologi, vid Institutet 

för social forskning (dnr SU 616-2550-

12). Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Stefan Svallfors 

som gästprofessor på 60 procent av heltid 

vid Institutet för social forskning under 

perioden 2013-01-01 – 2014-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

10. Yttrande över remiss från Ladok3-

projektet Införande av Ladok3 (dnr SU 

40-1880-12). Föredragande: Jerker 

Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till Ladok3-

projektet. 

11. Nominering av kandidat till AkzoNobel 

Science Award Sweden 2013 (dnr SU 

524-1846-12). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

12. Överenskommelse mellan 

Systemekologiska institutionen, 

Stockholms universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten, (dnr SU 301-2515-

12). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

13. Överenskommelse mellan 

Systemekologiska institutionen, 

Stockholms universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten, (dnr SU 301-2514-

12). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

14. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU 611-

2726-12). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Joseph de 

Pierre som professor med en omfattning av 

20 procent fr.o.m. 2012-10-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2013-03-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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15. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Systemekologiska institutionen (dnr SU 

611-2728-12). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ragnar 

Elmgren som professor med en omfattning 

av 50 procent fr.o.m. 2013-01-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m. 2013-12-31 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

16. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att anställa 

gästprofessor i samhällsvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning med 

inriktning mot epidemiologi, vid 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning (SoRAD) (dnr SU 

616-0437-12). Föredragande:Monireh 

Sulemani, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att anställa Ludwig Kraus 

som gästprofessor i samhällsvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning med inriktning 

mot epidemiologi, vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) för perioden 

2012-10-01 – 2013-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

17. Inrättande av Institutet för Turkietstudier 

- Stockholm University Institute for 

Turkish Studies (SUITS) - vid 

Stockholms universitet (dnr SU 10-2564-

12). Föredragande: Susanne Thedéen, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag.  

Det antecknas till beslutet att institutet 

initialt placeras vid Humanistiska 

fakulteten, Institutionen för orientaliska 

språk. Dess framtida placering ska utredas 

av vicerektor Astrid Söderbergh Widding. 

18. Fastställande av föreskrifter för Institutet 

för Turkietstudier - Stockholm University 

Institute for Turkish Studies (SUITS) - 

vid Stockholms universitet (dnr SU 10-

2564-12). Föredragande: Susanne 

Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap att fastställa 

föreskrifter för Institutet för Turkietstudier 

- Stockholm University Institute for 

Turkish Studies (SUITS)  

19. Utseende av föreståndare för Institutet för 

Turkietstudier - Stockholm University 

Institute for Turkish Studies (SUITS) 

(dnr SU 10-2564-12). Föredragande: 

Susanne Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag från 

ordföranden i Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap 

att fr. o. m.2012-10-01 t.o.m. 2014-12-31 

utse FD Pål Levin till föreståndare för 

Institutet för Turkietstudier – Stockholm 

University Institute for Turkish Studies 

(SUITS).  
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20. Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande fördelning av de nationella 

medlen för särskilt pedagogiskt stöd år 

2013 (dnr SU 462-3130-11). 

Föredragande: Monica Svalfors, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor.  

21. Rekvisition 1, HT2012: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 571-2692-11). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 

stipendiater som registrerats första 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2012).  

22. Rekvisition 3, HT2012: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU 40-3530-11). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 

stipendiater som registrerats tredje 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2011).  

23. Uppdragsavtal mellan Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (ITM), 

Stockholms universitet (SU) och The 

Norwegian Institute for Water Research, 

(dnr SU 301-2729-12). 

Föredragande:Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet.  

24. Överenskommelse mellan 

Systemekologiska institutionen, 

Stockholms universitet och Havs- och 

vattenmyndigheten, (dnr SU 301-2513-

12). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

25. Beslut om uppdrag att upphandla 

revisionstjänster för universitetets 

institutioner avseende forskningsprojekt 

finansierade av EU, amerikanska federala 

forskningsfinansiärer, SIDA och 

eventuella andra nationella finansiärer 

(dnr SU 31-2745-12). Föredragande: Pia 

B. Fürstenbach, Forskningsservice. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar uppdra åt 

Forskningsservice att upphandla 

revisionstjänster för universitetets 

institutioner avseende forskningsprojekt 

finansierade av EU, amerikanska federala 

forskningsfinansiärer, SIDA och eventuella 

andra nationella finansiärer.  
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26. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Institutet för Turkietstudier - 

Stockholm University Institute for 

Turkish Studies (SUITS) för perioden 

2012-10-01 – 2014-12-31 (dnr SU 10-

2564-12). Föredragande: Susanne 

Thedéen, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

ordföranden i Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap 

att utse rektor, professor Kåre Bremer till 

ledamot, tillika ordförande. 

Till ledamöter utses vidare professor 

Thomas Jonter, Ekonomisk-historiska 

institutionen, professor Hans Ingvar Roth, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

professor Inga Sanner, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria samt 

professor Jonas Tallberg, 

Statsvetenskapliga institutionen. 

Det antecknas att rektor, professor Kåre 

Bremer ej deltagit i beslutet. 

 

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 Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer (pp 1-25)   Lena Gerholm (p 26) 

    

 


