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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Matematiska institutionen 
angående återanställning av professor Jan-
Erik Björk (dnr SU 611-0441-11). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Jan-Erik 
Björk som professor fr.o.m. 2011-04-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2011-12-31 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

2. Anhållan från Botaniska institutionen om 
bidrag ur N F Netzels fond (dnr SU 33-
0516-11). Föredragande: Ali Farshin, 
Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
124 000 kronor. 

3. Anhållan från Botaniska institutionen om 
bidrag ur Amanda Hammarlunds stiftelse 
(dnr SU 33-0515-11). Föredragande: Ali 
Farshin, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
230 000 kronor. 

4. Befordran till professor i internationell 
migration och etniska relationer vid 
CEIFO (dnr SU 615-3463-10). 
Föredragande: Anders Nilsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Erik 
Olsson till professor internationell 
migration och etniska relationer vid 
CEIFO fr.o.m. 2011-03-01, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. Det 
antecknas att prorektor, professor Lena 
Gerholm ej deltagit i beslutet. 

5. Befordran till professor i psykologi, 
särskilt arbets- och 
organisationspsykologi vid Psykologiska 
institutionen (dnr SU 615-3388-10). 
Föredragande: Anders Nilsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent 
Annika Lantz Friedrich till professor i 
psykologi, särskilt arbets- och 
organisationspsykologi vid Psykologiska 
institutionen fr.o.m. 2011-03-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

6. Befordran till professor i socialt arbete vid 
Institutionen för socialt arbete (dnr SU 
615-3463-10). Föredragande: Anders 
Nilsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Bo 
Vinnerljung till professor socialt arbete 
vid Institutionen för socialt arbete fr.o.m. 
2011-03-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

7. Befordran till professor i barn- och 
ungdomsvetenskap vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 
SU 615-3304-10). Föredragande: Anders 
Nilsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Nihad 
Bunar till professor i barn- och 
ungdomsvetenskap vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
fr.o.m. 2011-03-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
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8. Redovisning av Stockholms universitets 
kartläggning och utvärdering av 
miljöaspekter (dnr SU 83-0554-11). 
Föredragande: Jenny Lilliehöök, 
Tekniska avdelningens kansli. 

Rektor fastställer redovisningen av 
universitetets kartläggning och 
utvärdering av miljöaspekter. 

9. Förslag till central miljöhandlingsplan för 
2011 enligt uppdrag (dnr SU 83-3155-10). 
Föredragande: Jenny Lilliehöök, 
Tekniska avdelningens kansli. 

Rektor beslutar att anta föreslagen central 
miljöhandlingsplan för 2011. 

10. 

 

 

 

Överenskommelse mellan Institutionen 
för musik- och teatervetenskap vid 
Stockholms universitet och Dans och 
Cirkushögskolan om utbildningen på 
forskarnivå (dnr SU 301-0457-11). 
Föredragande: Susanne Thedéen, 
Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

11. Anmälan av avtal mellan Vetenskapens 
Hus och AstraZeneca AB rörande 
samverkansprojekt (dnr SU 301-0541-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

12. Utseende av ställföreträdande prefekt för 
Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi för perioden 2011-03-01 – 
2011-07-31 (dnr SU 621-0294-11). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 
Claes Hättestrand som ställföreträdande 
prefekt. 

13. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av Ross 
Purves som professor i naturgeografi med 
inriktning mot GIS, fjärranalys och 
kartografi efter ledigkungjord anställning 
som universitetslektor vid Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi (dnr 
SU 612-2715-09). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2011-09-15 
anställa Ross Purves som professor i 
naturgeografi med inriktning mot GIS, 
fjärranalys och kartografi, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

14. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran av Stefan 
Helgesson från anställning som 
universitetslektor till anställning som 
professor i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning (dnr SU 
615-2420-10). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Humanistiska 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Stefan 
Helgesson till en anställning som 
professor i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning fr.o.m. 
2011-03-01, med anställningsvillkor enligt 
separat anställningsbeslut. 

  



  3 (5) 

15. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om tillsättning av en 
ledigkungjord anställning som professor i 
historia, med inriktning mot maritim 
historia (dnr SU 611-0937-10). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Leos Müller 
som professor i historia, med inriktning 
mot maritim historia, fr.o.m. 2011-03-01, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

16. Tidsplan och arbetsordning för 
ansökningar till Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse 2011 (dnr SU 123-
0585-11). Föredragande: Pia B. 
Fürstenbach, Forskningsservice. 

Rektor beslutar att fastställa tidsplan och 
arbetsordning för ansökningar till 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse 2011. 

17. Ansökan till Högskoleverket om dispens 
av förkunskapskrav gällande 
områdesbehörigheter (dnr SU 40-0384-
11). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ansökan till 
Högskoleverket. 

18. Skrivelse till regeringen angående 
disposition av överskott i 
avgiftsfinansierad verksamhet (dnr SU 
121-0472-11). Föredragande: Madelene 
Norsell, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att avge skrivelsen till 
regeringen. 

19. Förslag från Stockholms Resilienscentrum 
om att avge ekonomisk redovisning till 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(Mistra) gällande kalenderåret 2010 (dnr 
SU 123-0562-11). Föredragande: Gun-
Britt Norberg, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att avge ekonomisk 
redovisning till Mistra. 

20. Förslag från samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden på föreståndare för 
CESAM - Centrum för de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
(dnr SU 31-3341-10). Föredragande: 
Joakim Malmström, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att utse docent Cecilia 
Lundholm till föreståndare för CESAM. 
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21. Förslag till ledamöter i styrelsen för 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU 31-
0567-11). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse ledamöter i 
institutets styrelse för tiden t.o.m. 2013-
12-31 enligt följande: 

enligt förslag från 
Stressforskningsinstitutets styrelse 
professor Lena Mårtensson, Avdelningen 
för arbetsvetenskap, Kungl. Tekniska 
högskolan och utredare, leg. psykologen 
Karin Karlström, Avdelningen för 
samhällspolitik, SACO, 

enligt förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden  
professor Kristina Höök, Institutionen för 
data- och systemvetenskap, Stockholms 
universitet,  

enligt förslag från Karolinska institutet 
professor Lucie Laflamme, Insitutionen 
för folkhälsovetenskap, Karolinska 
Institutet, 

enligt förslag från Sveriges kommuner 
och Landsting handläggare Ned Carter, 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL. 

Det antecknas att föreståndaren och stf 
föreståndaren samt två representanter för 
institutets forskande personal, valda av 
densamma, ingår i styrelsen. Därutöver 
har TA-personalen rätt att genom val utse 
en representant att med närvaro- och 
yttranderätt delta i styrelsens 
sammanträden. 

22. Anmälan av beslut fattat av SMHI – 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut rörande utseende av ny ledamot i 
styrelsen för Internationella 
meteorologiska institutet (IMI) för 
resterande tid av mandatperioden, d v s 
t.o.m. 2012-12-31 (dnr SU 31-0527-11, jfr 
dnr 301-2581-08). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 
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23. Fastställande av föreskrifter för 
Stockholms universitets stipendier för 
studieavgiftsskyldiga studenter (dnr SU 
31-0931-10). Föredragande: Jerker 
Dahne, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa föreskrifter 
enligt bilaga. 

   

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 Agneta Stenborg, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

Vid protokollet 

 

Agneta Stenborg 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


