
 

 

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2012-01-12 

 

1 (7) 

 

 

 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av bidragsavtal mellan 

Institutionen för material- och miljökemi 

(MMK), Institutionen för organisk kemi, 

Stockholms universitet (SU) och 

VINNOVA och Vetenskapsrådet, (dnr 

SU 301-3444-11). Föredragande: 

Anders Jigin, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

2. Anmälan av beslut fattat i rektors ställe 

av prorektor, professor Lena Gerholm 

angående utseende av rektor, professor 

Kåre Bremer och vicerektor, professor 

Anders Gustavsson till ledamöter i 

Stiftelsen Skeppsbroäng för tiden 2012-

01-01 – 2012-12-31. Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

3. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i statsvetenskap vid 

Statsvetenskapliga institutionen (dnr SU 

615-3361-10). Föredragande: Anders 

Nilsson, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskanslie.t 

Rektor beslutar att befordra docent Ludvig 

Beckman till professor i statsvetenskap vid 

Statsvetenskapliga institutionen 

fr.o.m. 2012-02-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

4. Anmälan av samarbetsavtal (dnr SU 301-

3455-11). Föredragande: Åsa Borin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

5. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2011-12-20 (dnr SU 35-2468-11). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

6. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2011-12-20 (dnr SU 35-2250-11). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 



  2 (7) 

7. Anmälan från studierektorn vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

om misstänkt fusk i form av plagiering 

vid examination i kursen Pedagogik med 

inriktning mot digitala medier I, 

delkursen Socialisation och 

identitetsskapande i digitala miljöer, 7,5 

hp (dnr SU 35-3094-11). Föredragande: 

Maria Pyke, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

8. Begäran från Institutionen för 

orientaliska språk om att få utlysa en 

anställning som adjunkt i japanska och 

två anställningar som adjunkt i kinesiska 

(dnr SU 612-3289-11). Föredragande: 

Maria Pyke, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

9. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Statsvetenskapliga 

institutionen för perioden 2012-01-01 – 

2013-07-31 (dnr SU 621-3510-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Maritta 

Soininen som prefekt och docent Ludvig 

Beckman som ställföreträdande prefekt. 

10. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Kulturgeografiska 

institutionen för perioden 2012-01-01 – 

2015-07-31 (dnr SU 621-3281-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Brita 

Hermelin som prefekt och professor Mats 

Widgren som ställföreträdande prefekt. 

11. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik för perioden 2012-01-01 – 

2014-07-31 (dnr SU 621-3330-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse Jon Ohlsson som 

prefekt och Annika Ullman som 

ställföreträdande prefekt. 

Det antecknas att regelverket för samtida 

uppdrag som dekan och prefekt kommer 

att ses över under vårterminen 2012 vilket 

kan leda till att Annika Ullman i egenskap 

av vicedekan kan få lämna sin position 

som ställföreträdande prefekt innan 

mandatperiodens utgång. 

12. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3324-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa professor 

Xiucheng Fan som gästprofessor fr.o.m. 

2012-02-01 tills vidare, dock längst t o m 

2013-01-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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13. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3327-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa professor Lisa 

Penaloza som gästprofessor fr.o.m. 2012-

02-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2013-

01-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

14. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3386-11). 

Föredragande: Agneta Karlsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa professor 

Martin Kornberger som gästprofessor 

fr.o.m. 2012-02-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2014-11-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

15. Yttrande över remiss om Ladok3 – den 

nya generationens studieadministrativa 

system (dnr SU 10-3176-11). 

Föredragande: Jerker Dahne, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Ladokkonsortiet. 

16. Skrivelse till universitet och högskolor 

rörande sammanställning av kostnader 

för särskilt pedagogiskt stöd till studenter 

med funktionshinder budgetåret 2011 och 

uppgifter om studentantal (dnr SU 462-

3130-11). Föredragande: Monica 

Svalfors, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 

till universitet och högskolor.  

17. Anmälan av beslut fattat 2012-01-09  

angående begäran från Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 

tekniska, estetiska och praktiska 

kunskapstraditioner om att inrätta en 

anställning som adjunkt med inriktning 

mot fritidshemmets didaktik (dnr SU 

616-0032-12). Föredragande: Maria 

Pyke, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

18. Anmälan av beslut att nominera ledamot 

till Havsmiljöinstitutets råd (dnr SU 31-

3496-11) Föredragande: Annika 

Lundbäck Melz, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

19. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2011-12-20 (dnr SU 35-2817-11) 

Föredragande: Annika Lundbäck Melz, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

20. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2011-12-20 (dnr SU 35-2435-11) 

Föredragande: Annika Lundbäck Melz, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

21. Fastsällande av instruktion för Nämnden 

för fakultetsgemensamma verksamheter 

(dnr SU 10-0069-12). Föredragande: 

Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

Detta beslut ersätter tidigare instruktion 

beslutad av rektor 2006-01-12. 
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22. Anmälan av beslut om utseende av 

tillförordnad prefekt vid Institutionen för 

mediestudier (dnr SU 621-3545-11). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

23. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2011-12-20 (dnr SU 35-3101-11). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

24. Anmälan från prefekten vid 

Specialpedagogiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

licentiatuppsats i specialpedagogik (dnr 

SU 35-3177-11). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

25. Anmälan från biträdande prefekten vid 

Institutionen för orientaliska språk om 

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

hemtentamina i kursen Mellanöstern- 

och Nordafrikastudier I, 30 hp, 

delkurserna Mellanöstern- och 

Nordafrikas tidiga historia, 5 hp, 

Mellanöstern- och Nordafrikas religioner 

I, 5 hp, och Mellanöstern- och 

Nordafrikas moderna historia, 5 hp (dnr 

SU 35-3493-11). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

26. Anmälan av disciplinnämndens beslut 

2011-12-20 (dnr SU 35-2971-11). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

27. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 611-3391-11). 

Föredragande: Åsa Johnson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Zhi-Xue Zhang 

som gästprofessor i företagsekonomi vid 

Företagsekonomiska institutionen under 

perioden 2012-02-01 – 2014-01-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

28. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-3387-11). 

Föredragande: Åsa Johnson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Mary Yoko 

Brannen som gästprofessor i 

företagsekonomi vid Företagsekonomiska 

institutionen under perioden 2012-02-01 – 

2014-01-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

29. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Vetenskapsrådet beträffande beviljat 

bidrag till projekt vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU 301-0028-12).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar teckna avtal. 
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30. Avtal mellan Institutionen för socialt 

arbete, Stockholms universitet, och 

Socialstyrelsen om uppdragsforskning 

(dnr SU 301-0025-12). Föredragande: 

Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

31. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Vetenskapsrådet beträffande beviljat 

bidrag till projekt vid Statsvetenskapliga 

institutionen, Centrum för de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

(dnr SU 301-0026-12).  

Föredragande: Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar godkänna avtal. 

32. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att återanställa 

professor efter pension vid Institutionen 

för material- och miljökemi (dnr SU 611-

0005-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Osamu Terasaki fr.o.m. 2012-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2012-12-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

33. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att återanställa 

professor efter pension vid Institutionen 

för material- och miljökemi (dnr SU 611-

0004-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Margareta Sundberg fr.o.m. 2012-01-01 

tillsvidare, dock längst t.o.m. 2012-05-31, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

34. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för material- 

och miljökemi (dnr SU 615-2111-11). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Mats Johnsson 

till professor i oorganisk kemi fr.o.m. 

2012-02-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

35. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor (dnr SU 611-3549-

11). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att utnämna Robert Nilsson 

till affilierad professor vid Institutionen för 

genetik, mikrobiologi och toxikologi på 

Stockholms universitet fr.o.m. 2012-01-01 

t.o.m. 2012-12-31.  

36. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående kurser 

inom Lärarlyftet II med start vårterminen 

2012 (dnr SU 55-2932-11). 

Föredragande: Charlotte Rossland, 

Avdelningen för externa kontakter 

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

37. Nominering av forskare till Pro Futura 

Scientia VI (dnr SU 10-3311-11). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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38. Utseende av ledamöter i styrelsen för 

Centrum för de humanistiska ämnenas 

didaktik (CeHum) för tiden 2012-01-01 – 

2014-12-31 (dnr SU 31-1563-11, jfr R 

2011-12-15). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden att till 

ledamöter utse docent Nils Edling, 

Historiska institutionen, docent Sören 

Häggqvist, Filosofiska institutionen, 

docent Marja-Liisa Keinänen, Institutionen 

för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap, professor Geir Skeie, 

CeHum, universitetslektor Björn Falkevall, 

CeHum, universitetslektor Ulrika von 

Schantz, CeHum samt som representant för 

övrig person vid centret Cecilia Netje, 

utbildningsledare VFU, CeHum. 

Det antecknas att därutöver ingår i 

styrelsen centrets föreståndare som tillika 

är ordförande i styrelsen samt med 

närvaro- och yttranderätt prefekten vid 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap. 

Det antecknas vidare att tre 

studentrepresentanter, varav en doktorand 

ingår i styrelsen, utsedda av Stockholms 

universitets studentkår för ett år i taget. 

39. Anhållan från forskarassistent Maria 

Israelsson Nordström, Botaniska 

institutionen om att få ta med utrustning, 

inköpt genom tilldelade medel från 

Henrik Granholms stiftelse, i samband 

med flyttning av forskningsverksamhet 

från Stockholms universitet till Umeå 

universitet (dnr SU 33-3603-11, jfr 33-

0902-09). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter tillstyrkan från 

institutionens prefekt och samråd med 

dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten 

att den inköpta utrustningen får överföras 

till Umeå universitet, då utrustningen kan 

betraktas som avskriven. 

40. Ansökan om medel från Henrik 

Granholms stiftelse för delfinansiering av 

internationell workshop Changing Media 

Ecologies in the Arab World: Before and 

After the Jasmine Revolution, 2 mars 

2012. Professor Kristina Riegert, 

Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation (dnr SU 33-3326-11). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avslå ansökan. 

41. Ansökan om medel från Henrik 

Granholms stiftelse för anordnande av 

tvärvetenskaplig konferens Forskning för 

ömsesidig kunskapsutveckling, 30 mars 

2012. Professor Hans strand, 

Institutionen för nordiska språk (dnr SU 

33-3370-11). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avslå ansökan. 
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42. Anmälan av årsredovisning från 

Stiftelsen Carl Mannerfelts fond för 

perioden 2010-07-01 – 2011-06-30 (dnr 

SU 31-3570-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

43. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för spanska, portugisiska och 

latinamerikastudier (dnr SU 611-0015-

12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Mona Rosendahl med omfattningen 15 

procent under perioden 2012-01-01 –2012-

06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

44. Förslag till ytterligare förlängning av 

mandatperioden för de tidigare utsedda 

ledamöterna i Centrum för 

tvåspråkighetsforskning (jfr dnr 31-2587-

07, 31-1631-09 och 31-0399-10). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden att 

förlänga innevarande mandatperiod t.o.m. 

2012-07-31 med anledning av pågående 

organisationsöversyn (jfr RF 110505). 

 

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 Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     


