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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor i pedagogik vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU 615-
2633-09). Föredragande: Anders Nilsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Lars 
Naeslund till professor i pedagogik vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik 
fr.o.m. 2011-02-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

2. Anmälan om beslut om utdelning av 
medel (50 000 kronor) ur Stiftelsen Axel 
Lagrelius fond för geografisk forskning 
(dnr SU 33-0038-11). Föredragande: Ali 
Farshin, Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

3. Anmälan om beslut om utdelning av 
medel (70 000 kronor) ur Lillemor och 
Hans W-son Ahlmanns fond för 
geografisk forskning (dnr SU 33-0037-
11). Föredragande: Ali Farshin, 
Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

4. Offert till Skolverket på 
fortbildningskurser för förskollärare och 
pedagogiska ledare till höstterminen 2011 
inom ramen för Förskolelyftet (dnr SU 
50-2808-10). Föredragande: Ulla 
Lundström, Avdelningen för externa 
kontakter. 

Rektor beslutar inlämna offert till 
Skolverket. 

5. Offert till Skolverket på 
fortbildningskurser för barnskötare till 
höstterminen 2011 inom ramen för 
Förskolelyftet (dnr SU 50-2928-10). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar inlämna offert till 
Skolverket. 

6. Anmälan från tillförordnade prefekten vid 
Juridiska institutionen om misstänkt fusk i 
form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Civilrätt 4, 12 hp 
(dnr SU 35-3265-10). Föredragande: 
Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
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7. Anmälan från dåvarande prefekten vid 
Institutionen för didaktik och pedagogiskt 
arbete om misstänkt fusk i form av plagiat 
vid examination i kursen Didaktik 1 – 
skolans kunskapsuppdrag, 7,5 hp (dnr SU 
35-3010-10). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

8. Anmälan från tillförordnade prefekten vid 
Juridiska institutionen om misstänkt fusk i 
form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Skatterätt, 15 hp 
(dnr SU 35-3029-10). Föredragande: 
Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

9. Anmälan från tillförordnade prefekten vid 
Juridiska institutionen om misstänkt fusk i 
form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Juridisk 
översiktskurs, 15 hp (dnr SU 35-3264-10). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

10. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i epidemiologi med inriktning 
mot stressforskning, vid 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU 611-
0500-10). Föredragande: Henrik Lindell, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Hugo 
Westerlund som professor i epidemiologi 
med inriktning mot stressforskning fr.o.m. 
2011-01-01 och tills vidare, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

11. Skrivelse till universitet och högskolor 
med nytt beslut rörande fördelning av de 
nationella medlen för särskilt pedagogiskt 
stöd år 2011 (dnr SU 462-2527-09). 
Föredragande: Monica Svalfors, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge skrivelsen.  

12. Skrivelse till universitet och högskolor 
rörande sammanställning av kostnader för 
särskilt pedagogiskt stöd till studenter 
med funktionshinder budgetåret 2010 och 
uppgifter om studentantal (dnr SU 462-
2769-10). Föredragande: Monica 
Svalfors, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge skrivelsen. 

13. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Vetenskapsrådet om beviljat bidrag till 
projekt vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (dnr SU 301-0064-11). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 
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14. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Vetenskapsrådet om beviljat bidrag till 
projekt vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (dnr SU 301-0063-11). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 

15. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Vetenskapsrådet om beviljat bidrag till 
projekt vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik (dnr SU 301-0065-11). 
Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 

16. Nominering av kandidat till 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelses 
pris för framgångsrik kunskapsspridning 
(dnr SU 123-2620-10). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar i enlighet med förslag att 
nominera universitetsadjunkt Thomas 
Björkstrand, Avdelningen för teckenspråk, 
Institutionen för lingvistik. 

17. Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Stockholms Studenters IF 
rörande studenter inom Campus Sport 
Sweden (dnr SU 301-0091-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

18. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning efter 
pensionsavgång av professor Johan Falk, 
Institutionen för spanska, portugisiska och 
latinamerikastudier (dnr SU 611-0906-
10). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Humanistiska 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 
Johan Falk med omfattningen 10 procent 
under perioden 2011-01-01 – 2011-06-30, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

19. Yttrande över Europeiska kommissionens 
förslag till en inre marknadsakt (dnr SU 
10-3019-10). Föredragande: Svante 
Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
regeringen (Utrikesdepartementet). 

20. Förslag från föreståndaren vid 
Stockholms Resilienscentrum om 
utseende av ytterligare ledamöter i 
styrelsen för centrumet för 
mandatperioden 2011-01-01 – 2013-12-31 
(dnr SU 31-3317-10 jfr dnr SU 31-1668-
10). Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att utse Rashid Hassan och 
Pavan Sukdev till ledamöter i styrelsen. 

Det noteras att förslaget har tagits fram i 
samråd med Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (Mistra), Kungl. 
Vetenskapsakademien och Stockholm 
Environment Institute. 

21. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Kriminalvården angående samarbete med 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
301-3282-10). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att godkänna avtal. 
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22. Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Länsstyrelsen i 
Östergötland angående samarbete med 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
301-2633-10). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

23. Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Världsbanken om bidrag 
till projekt vid Institutet för internationell 
ekonomi (dnr SU 301-3334-10). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

24. Anmälan av avtal mellan Stockholms 
universitet och Tjänstemännens 
Centralorganisation angående 
uppdragsutbildning med Juridiska 
institutionen (dnr SU 301-3142-10). 
Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

 

25. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Svenska Institutet för Personalutveckling 
angående uppdragsutbildning med 
Juridiska institutionen (dnr SU 301-0069-
11). Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 

 

26. Anmälan från studierektorn vid 
Institutionen för nordiska språk om 
misstänkt fusk i form av plagiering vid 
inlämningsuppgift i kursen Svenska som 
andraspråk III, 15 hp, delkursen 
Interkulturell och tvärkulturell 
kommunikation, 7,5 hp. (dnr SU 35-3161-
10). Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

27. Övergripande strategi samt riktlinjer för 
internationellt samarbete vid Stockholms 
universitet (dnr SU 301-3014-08). 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Övergripande 
strategi samt riktlinjer för internationellt 
samarbete vid Stockholms universitet i 
enlighet med förslag. 

28. Utlysning av medel för inbjudan av 
internationellt framstående gästforskare 
och postdoktorer (dnr SU 301-3014-08). 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

29. Utlysning av reseanslag för 
forskningsinitierande aktiviteter (dnr SU 
301-3014-08). Föredragande: Ulrika 
Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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30. Utlysning av medel för språk- och 
översättningsstöd (dnr SU 301-3014-08). 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

31. Anmälan från tf prefekten vid Juridiska 
institutionen om misstänkt fusk i form av 
otillåtet hjälpmedel vid examination i 
kursen Processrätt, 19,5 hp. (dnr SU 35-
3266-10).  Föredragande: Emma 
Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

32. Förfrågan från Moderna Museet, 
Stockholm avseende lån av konstverk till 
utställningen Eva Löfdahl. Utställningen 
pågår under tiden 5/2 2011 – 1/5 2011 
(dnr SU 38-0078 -11). Föredragande: 
Nina Weibull, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar om utlån av en skulptur av 
Eva Löfdahl, IO (1993). 

Packning och transport av konstverket 
inklusive skyddsglas ombesörjs av 
Moderna Museet. 

  

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 Ulrika Bjare, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

Vid protokollet 

 

Ulrika Bjare 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


