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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att avbryta 

anställningen av professor i 

företagsekonomi, särskilt 

konsumtionsmarknadsföring, vid 

Företagsekonomiska institutionen (dnr 

SU 611-2868-11). Föredragande: Henrik 

Lindell, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att avbryta anställningen. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

611-3740-12). Föredragande: Henrik 

Lindell, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Uno Svedin 

som professor efter pension fr.o.m. 2013-

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

enligt särskilt anställningsbeslut. 

3. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV 

2.3.1.1-0139-13). Föredragande: Henrik 

Lindell, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Jan 

Blomqvist som professor efter pension 

fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2014-04-30, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att förnya 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 616-0191-12). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Olov Forsgren 

som gästprofessor i data- och 

systemvetenskap vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap för perioden 2013-

02-01 – 2013-12-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

5. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Centrum för 

de samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (CESAM) (dnr SU 611-1786-

11). Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att återanställa Ola Halldén 

som professor efter pension fr.o.m. 2013-

02-01 t.o.m. 2014-06-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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6. Förlängning av uppdrag som vicerektor 

under perioden 2013-02-01– 2013-06-30. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar förlänga professor Anders 

Gustavsson uppdrag som vicerektor.  

Uppdraget omfattar 85 procent av heltid 

och ett fast arvode om 16 000 kronor per 

månad utgår för uppdraget. 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående anställning 

av professor på ledigkungjord anställning 

som professor i reklam och PR, vid 

Institutionen för reklam och PR (dnr SU 

611-2268-11). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Jacob Östberg 

som professor i reklam och PR fr. o m 

2013-03-01 och tills vidare med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslutet. 

8. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2013-01-09 (dnr SU 35-3055-12). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

9. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2013-01-09 (dnr SU 35-3225-12). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

10. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor i pedagogik med särskild 

inriktning på förändringsprocesser och 

lärande i psykoterapi med barn och 

ungdomar, vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr: SU 616-

0571-12). Föredragande: Monireh 

Sulemani, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att anställa Gunnar 

Carlberg som gästprofessor i pedagogik 

med särskild inriktning på 

förändringsprocesser och lärande i 

psykoterapi med barn och ungdomar, vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

11. Ledighetsansökan från professor Lars 

Nordenskiöld, Institutionen för material 

och miljökemi (dnr SU FV-2.3.1.0-0210-

13). Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Lars 

Nordenskiöld ledighet avseende perioden 

2013-02-01 – 2016-01-31.  

12. Fastställande av Stockholms universitets 

lokala riktlinjer för bedömning av reell 

kompetens (dnr SU FV-1.1-2-0184-13). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa Stockholms 

universitets lokala riktlinjer för bedömning 

av reell kompetens enligt förslag. 
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13. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Centrum för forskning om 

ojämlikhet i hälsa (CHESS) för perioden 

t.o.m. 2015-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

0129-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till ledamöter utse, 

enligt förslag från Karolinska Institutets 

styrelse för forskning, professor Nina 

Rehnqvist, tillika ordförande, professor 

Nancy Pedersen och professor Lucie 

Laflamme, enligt förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, SU, professor 

Tommy Lundström, Institutionen för 

socialt arbete – Socialhögskolan och 

professor Jonas Häckner, 

Nationalekonomiska institutionen. 

Vidare utses till ledamöter, enligt 

gemensamt förslag från Karolinska 

Institutets styrelse för forskning och 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, SU, professor Per-

Olof Östergren, Lunds universitet, och 

professor Johan Hallqvist, Uppsala 

universitet. 

Det antecknas att därutöver ingår 

föreståndaren som självskriven ledamot i 

centrumets styrelse, en företrädare för de 

anställa vid centrumet samt en företrädare 

för de studerande vid centrumet.  

14. Ekonomiskt tillskott till Institutionen för 

data- och systemvetenskap. 

Föredragande: Susanne Lindfors, 

Planeringsavdelningen. 

 

Rektor beslutar att i enlighet med universi-

tetsstyrelsens bemyndigande avsätta sam-

manlagt 4 500 000 kronor till Institutionen 

för data- och systemvetenskap som med-

finansiering för projektet Mobile Life. 

Beloppet avser följande perioder:  

1 500 000 kronor för perioden 2012-04-01 

– 2013-03-31 

1 500 000 kronor för perioden 2013-04-01 

– 2014-03-31 

1 500 000 kronor för perioden 2014-04-01 

– 2015-03-31 

15. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen, (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0073-13). Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Juridiska 

fakultetskansliet. 

 

 

 

Rektor besluta återanställa professor Claes 

Sandgren för perioden 2013-01-01 – 2013-

12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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16. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen, (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0077-13). Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar återanställa professor 

Marianne Levin för perioden 2013-01-01 – 

2013-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

  

17. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0076-13). Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar återanställa professor Lars 

Heuman för perioden 2013-01-01 – 2013-

12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

18. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-0074-13). Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar återanställa professor Ulf 

Bernitz för perioden 2013-01-01 – 2013-

12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

  

19. Utseende av ledamot i styrelsen för 

Stockholms Resilienscentrum (SU FV 

1.2.2-0200-13). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

Rektor beslutar att utse professor Georgia 

Destouni, Institutionen för naturgeografi 

och kvartärgeologi, som ledamot och 

representant för Stockholms universitet i 

styrelsen t.o.m 2013-12-31. Georgia 

Destouni ersätter Gudrun Dahl som avsagt 

sig sitt uppdrag. 

Det noteras att förslaget har tagits fram i 

samråd med Stiftelsen för miljöstrategisk 

forskning (Mistra), Kungliga 

Vetenskapsakademien och Stockholm 

Environment Institute.  

20. Anställning av gästprofessor inom ramen 

för den av rektor beslutade 

jämställdhetssatsning som syftar till att 

öka andelen kvinnor i professorskåren 

(dnr SU 616-3487-12). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap 

Rektor beslutar att anställa Mary 

O`Connell som gästprofessor i RNA 

biologi vid Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut fr.o.m 

2013-02-25, tills vidare, dock längst t.o.m 

2014-02-24 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut samt  

att i enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande tilldela Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 

institut 1 300 000 kronor för kostnader för 

gästprofessuren. 

21. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU 35-3741-12). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 
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22. Fastställande av Riktlinjer avseende 

rätten till undervisningsmaterial (dnr SU 

50-2676-12). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer 

avseende rätten till undervisningsmaterial 

enligt förslag. 

23. Anmälan från prefekten vid 

Nationalekonomiska institutionen om 

misstänkt brott mot ordningsreglerna och 

fusk i form av otillåtet hjälpmedel vid 

examination i kursen Mikroteori, 15 hp, 

(dnr SU 35-3705-12). Föredragande: 

Maria Pyke, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

24. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2013-01-09 (dnr SU 35-3057-12). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

25. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2013-01-09 (dnr SU 35-3087-12). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

26. Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande sammanställning av kostnader 

för särskilt pedagogiskt stöd till studenter 

med funktionshinder budgetåret 2012 och 

uppgifter om studentantal (dnr SU 462-

3092-12). Föredragande: Monica 

Svalfors, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor.  

27. Avtal mellan Stockholms universitet och 

The World Business Council for 

Sustainable Development, Schweiz 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (SU FV-6.1.1-0179-

13). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna avtal. 

 

28. Tillägg till avtal mellan Stockholms 

universitet och Kalpavriksh avseende 

samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (SU FV-6.1.1-0168-

13). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar teckna tilläggsavtalet. 
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29. Förslag till mottagare av Stiftelsen 

Längmanska kulturfondens Franke-

stipendium (dnr SU 33-3437-12). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Stockholms universitets studentkår, att 

nominera Bo Eriksson. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 

Lena Gerholm och ställföreträdande förvaltningschef, Joakim Malmström. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 

varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer  

 


