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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av beslut om utdelning av 

medel (91 000 kronor) ur Stiftelsen K 

Anderssons resestipendium (dnr SU FV-

2.1.9-0484-13). Föredragande: Carola 

Karpegård, Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor, vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

2.3.1.1–0099-13). Föredragande: Agneta 

Wong, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att utnämna professor 

Martin Lawn som affilierad professor vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik  

fr. o. m. 2013-02-01 t o m 2016-10-31. 

3. Utseende av enhetschef för Baltic Nest 

Institute vid Stockholms universitets 

Östersjöcentrum (SU FV-1.2.2-0481-13). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar utse forskare Bo 

Gustafsson som enhetschef för perioden 

2013-02-14 – 2016-07-31.  

4. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående anställning 

av adjungerad professor i 

försäkringsmatematik vid Matematiska 

institutionen (dnr SU 611-2909-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Esbjörn 

Ohlsson som adjungerad professor i 

försäkringsmatematik om 20 procent 

fr.o.m. 2013-08-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2016-07-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

5. Rätt att anta doktorander vid Stockholms 

resilienscentrum (dnr SU 524-3264-12). 

Föredragande: Johan Grundberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap 

Rektor beslutar att Stockholms 

resilienscentrum får rätt att anta 

doktorander vid centrumet i ämne som 

Områdesnämnden för naturvetenskap 

bestämmer. 

 

6. Överenskommelse mellan Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap (ITM), 

Stockholms universitet (SU) och 

Livsmedelsverket, (dnr SU FV-5.1.2-

0498-13). Föredragande: Anders Jigin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  
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7. Anmälan av entledigande och 

förordnande av representant för staten i 

styrelsen för Stiftelsen för 

Stockholmspriset i kriminologi (dnr SU 

1.1.1-0414-13). Föredragande: Olof 

Larsson, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

8. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Bolincentret för 

klimatforskning för perioden t.o.m. 2015-

12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0427-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten, att till 

ordförande utse professor Cynthia de Wit, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 

och till ledamöter utse Klaus Wyser, 

Rossbycentret, Dan Henningson, KTH och 

Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket. 

 

Dessutom ingår i styrelsen prefekterna vid 

Meteorologiska institutionen, Institutionen 

för tillämpad miljövetenskap, Institutionen 

för naturgeografi och kvartärgeologi samt 

Institutionen för geologiska vetenskaper. 

 

9. Anmälan av beslut om fastställande av 

röstlängd för hörandeförsamlingen (dnr 

SU 31-3294-11). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

10. Förslag till ny ledamot och suppleant i 

styrelsen för Stiftelsen Siamon för tiden 

t.o.m. 2014-12-31 (dnr SU FV 6.19-

0497-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor utser, i enlighet med förslag från 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, professor Rikard 

Forslid, Nationalekonomiska institutionen 

till ordinarie ledamot och professor Astri 

Muren, Nationalekonomiska institutionen, 

till suppleant, att ersätta professor Åsa 

Rosén, och professor Mahmood Arai. 

11. Ändring av lön för professor vid 

Institutionen för spanska, portugisiska 

och latinamerikastudier (dnr SU 615-

2516-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att professor Ken Benson 

fr.o.m. tillträdet 2013-01-01 ska uppbära 

lön enligt nytt anställningsbeslut. 

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut  

2012-12-13. 

 

12. Anmälan från en studierektor vid 

Kriminologiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av otillåtet 

samarbete i kursen Kriminologi II, 30 hp, 

momentet Teoretiska perspektiv, 10 hp 

(dnr SU FV-0157-13). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

13. Anmälan från en studierektor vid 

Juridiska institutionen om misstänkt fusk 

i form av vilseledande vid prov i kursen 

Advanced Intellectual Property Law, 15 

hp (dnr SU 35-3716-12). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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14. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om befordran till professor i folkrätt, (dnr 

SU 615-1656-12). Föredragande: Emelie 

Kankaanpää, Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Pål Wrange, 

till professor i folkrätt fr.o.m. 2013-03-01, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

15. Utseende av rektorsråd för perioden 

2013-02-01—2019-01-31. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar utse professor Johan Kleman 

till rektorsråd, med uppgift att, i samråd med 

avdelningschefen för Externa kontakter, bistå 

rektor i den strategiska och operativa 

ledningen av universitetets arbete med 

strategiska partnerskap. Uppdraget omfattar 

30 % av heltid och ett uppdragstillägg utgår 

om 10 000 kr per månad. 

 
16. Fastställande av Chefspolicy för 

Stockholms universitet (dnr SU 814-

0915-12). Föredragande: Karin 

Steffensen, Personalavdelningen 

Rektor beslutar fastställa Chefspolicy för 

Stockholms universitet enligt förslag.  

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, 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 Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 


