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 Ärende Åtgärd 

1. Avtal mellan Stockholms universitet, 

Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation och Länsstyrelsen i 
Östergötland avseende utveckling och 
spridning av Länsstyrelsens 
vägledning, Våga göra skillnad, 
rapport nr 2011:14 (dnr SU 301-2663-

11). Föredragande: Agneta Sundman-

Claesson, Humanistiska fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

2. Rekvisition av medel ur Stiftelsen för en 

professur i makroekonomi vid Institutet 

för internationell ekonomi, Stockholms 

universitet, (dnr SU 33-2734-11). 

Föredragande: Gunilla Edgardh Bohlin, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 130 000 kronor. 

3. Beslut om disponering av avkastningen ur 

Professor Svante Arrhenii stiftelse (dnr 

SU 33-2505-11). Föredragande: Gunilla 

Edgardh Bohlin, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 1 200 kronor till 

Stockholms universitets studentkår. 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension, vid Ekonomisk- 

historiska institutionen (dnr SU 611-2711-

11). Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Ulf Jonsson efter pension vid Ekonomisk-

historiska institutionen med 100procent av 

heltid fr. o. m. 2011-11-01 t. o. m. 2011-

12-31, enligt villkor i särskilt 

anställningsbeslut. 

5. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Göteborgs universitet 

avseende samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 301-2841-11). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

6. Ansökan till Kungl. och Hvitfeldtska 

Stiftelsen (dnr SU 571-2720-11). 

Föredragande: Elisabeth Larsson, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att inlämna ansökan till 

stiftelsen. 
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7. Inbjudan till lärosäten att anmäla program 

för Svenska institutets stipendier för 

utländska studenter läsåret 2012/2013 

(dnr SU 571-2692-11). Föredragande: 

Stefan Norrlén, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar om anmälan av 

utbildningsprogram för stipendium från 

Svenska institutet. 

8. Förslag till utdelning av stipendium ur 

fonden Gustaf Björklunds minne för 

perioden 2012 – 2014 (dnr SU 571-2408-

11). Föredragande: Anita Johnson, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att ett stipendium på 7.500 

kronor per år ska tilldelas Mattias 

Högström, doktorand i filosofi,  

vid Stockholms universitet, för perioden 

2012-01-01 – 2014-12-31. Inspektor ska 

vara professor Peter Pagin. 

9. Avtal mellan Stockholms universitet, 

Institutionen för socialt arbete, och 

Socialstyrelsen om uppdragsforskning 

(dnr SU 301-2825-11). Föredragande: 

Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

10. Begäran om medel för höstterminen 2011  

för ULV-projektet, kompletterande  

utbildning för personer med utländsk  

lärarutbildning, ULV l:5 och 6 samt  

ULVll:1-3(dnr SU 121-0765-11).  

Föredragande: Åsa Cornelius,  

Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar inlämna begäran till 

Utbildningsdepartementet om 14 371 875 

kronor för höstterminen 2011 för ULV l:5 

och 6 samt ULV ll:1-3 vid de 

medverkande lärosätena.  

 

11. Undantag för vissa utbildningar från 

rektorbeslut 2010-10-21 med avseende på 

studieavgifternas nivåer (dnr SU 31-0931-

10). Föredragande: Jerker Dahne, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att för nedanstående 

utbildningar fastställa studieavgifter för 

avgiftsskyldiga studenter enligt följande: 

Magisterprogram i hälsoinformatik 

(SHINO): 165 000 kronor/helårsstudent 

Utbildningen ges i samarbete med 

Karolinska institutet enligt särskild 

överenskommelse vilken även reglerar 

fördelningen av studieavgiftsmedel mellan 

lärosätena. 

Svenska modellen: Välfärdsstaten i ett 

komparativt och historiskt perspektiv 

(EH1240) samt Jordens klimat och 

klimatförändringar, orienteringskurs 

(MO1006): 120 000 kronor/helårsstudent. 

Kurserna ges inom ramen för samarbetet 

Stockholm Summer School. 

12. Yttrande över betänkandet Förslag till 

handlingsprogram Kunskapsregion 

Stockholm – Att tillgodose behovet av 

högutbildad arbetskraft (dnr LS 1103-

0514) (dnr SU 50-1840-11). 

Föredragande: Anna-Karin Orsmark, 

Planeringsenheten. 

 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Stockholms läns landsting. 
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13.  Anmälan av yttrande angående 

åldersdiskriminering avgett till 

Diskrimineringsombudsmannen (dnr SU 

073-2330-11) Föredragande: Annika 

Lundbäck Melz, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

14. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt för Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 

tekniska, estetiska och praktiska 

kunskapstraditioner (UTEP) (dnr SU 621-

2318-11). Föredragande: Åsa Borin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Malin Rohlin som prefekt och 

universitetslektor Ulrika von Schantz som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2012-01-01 – 2012-06-30. 

15. Förslag från styrelsen för Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 

tekniska, estetiska och praktiska 

kunskapstraditioner (UTEP) om 

inrättande av s.k. prefektstyre (dnr SU 31-

2148-11, jfr 31-2494-09). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter hörande av 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden att 

institutionen ska ledas av enbart prefekt, 

s.k. prefektstyre, fr. o. m. 2012-01-01 

t.o.m. 2012-06-30 i väntan på slutgiltigt 

genomförande av omorganisation enligt 

universitetsstyrelsens beslut 2010-06-02. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2011-10-24. 

16. Avgångsvillkor gällande uppdrag som 

prorektor, vicerektor och fakultetsdekan 

(dnr SU 31-2870-11). Föredragande: 

Jenny Gardbrant, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

Det antecknas att MBL information 

förevarit 2011-10-24. 

17. Utseende av vicerektorer i 

områdesnämnderna för mandatperioden 

2012-01-01 – 2014-12-31 (dnr SU 31-

1339-11). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att till 

vicerektor för Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap 

utse professor Astrid Söderbergh Widding 

och till vicerektor för Områdesnämnden 

för naturvetenskap utse professor Anders 

Karlhede. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2011-10-24. 
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18. Utseende av dekaner för kommande 

mandatperiod (dnr SU 31-1339-11). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att 

utse följande personer till dekaner för 

perioden 2012-01-01 – 2014-12-31: 

Professor Bengt Novén, Humanistiska 

fakulteten, 

professor Jonas Ebbesson, Juridiska 

fakulteten,  

professor Mats Danielson, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, och 

professor Anders Karlhede, 

Naturvetenskapliga fakulteten. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2011-10-24. 

19. Utseende av ställföreträdare för dekanus 

för kommande mandatperiod (dnr SU 31-

1339-11). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att 

utse följande personer till prodekaner för 

perioden 2012-01-01 – 2014-12-31. 

Professor Karin Helander, Humanistiska 

fakulteten, 

professor Marie Sandström, Juridiska 

fakulteten, och professor Jan Rosén, 

Juridiska fakulteten att inträda vid förfall 

för fakultetens prodekan, 

professor Gunnel Forsberg, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, och 

professor Ylva Engström, 

Naturvetenskapliga fakulteten. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2011-10-24. 
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20. Förordnande av sektionsdekaner inom 

Naturvetenskapliga fakulteten för 

kommande mandatperiod (dnr SU 31-

1339-11). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) att utse följande personer till 

sektionsdekaner för tiden 2012-01-01 – 

2014-12-31: 

Professor Ove Eriksson, Biologiska 

sektionen, 

professor Cynthia de Wit, Sektionen för 

geo- och miljövetenskaper, 

professor Hans Adolfsson, Kemiska 

sektionen, och 

professor Kerstin Jon-And, Matematisk-

fysiska sektionen.. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2011-10-24. 

21. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt för Institutionen för nordiska 

språk (dnr SU 621-2605-11). 

Föredragande Magnus Liw, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att utse universitetslektor 

Gunlög Sundberg som prefekt och 

professor Olle Josephson som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2012-01-01 – 2015-07-31. 

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

Lena Gerholm och biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson. 

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

varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     


