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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU 611-0701-12). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lars-Göran Nilsson fr.o.m. 2012-08-01 

t.o.m. 2013-07-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU 611-0702-12). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Birgitta Berglund fr.o.m. 2012-04-01 

t.o.m. 2012-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

3. Anmälan från prefekten vid Institutionen  

för språkdidaktik om misstänkt fusk i 

form av plagiering vid examination i 

kursen Svenska som andraspråk med 

didaktik II, 30 hp, delkurs 2 Läsa, skriva, 

lära på ett andraspråk, 7,5 hp (dnr SU 35-

0508-12). Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

4. Anmälan från prefekten vid Institutionen 

för geologiska vetenskaper om misstänkt 

fusk i form av plagiering alternativt 

otillåtet samarbete i kursen Den 

geovetenskapliga metoden, 7,5 hp (dnr 

SU 35-0538-12). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

5. Anmälan av skrivelse om Uttalande i 

anslutning till Riksrevisionens revision 

av Stockholms universitets 

årsredovisning för 2011 som rektor 

beslutat att avge till Riksrevisionen    

(dnr SU 112-2737-11, doknr 9). 

Föredragande: Madelene Norsell, 

Planeringsenheten. 

 

Läggs till handlingarna. 
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6. Förslag till ordförande samt ledamöter i 

styrelsen för Latinamerika-institutet 

(LAIS) vid Institutionen för spanska, 

portugisiska och latinamerikastudier för 

tiden t.o.m. 2014-12-31. Föredragande: 

Anna Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor utser, enligt förslag från den 

beredningsgrupp, som enligt föreskrifterna 

för LAIS ska finnas, följande personer till 

externa ledamöter: 

professor Mats Lundahl, 

Handelshögskolan i Stockholm, tillika 

ordförande, konsult Agneta Gunnarsson, 

konsultföretaget Context, enhetschef Maria 

Lundqvist, Utrikesdepartementets 

Amerikaenhet. 

Till ledamot enligt förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden utses 

professor Stefan Helgesson, Engelska 

institutionen och till ledamot enligt förslag 

från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden utses universitetslektor 

Lars Lindström, Statsvetenskapliga 

institutionen. 

Det antecknas att därutöver har en 

representant för de anställda som är 

verksam vid institutet, utsedd av 

personalorganisationerna samt en 

representant för de forskarstuderande 

knuten till institutet, utsedd av Stockholms 

universitets studentkår, rätt att ingå i 

styrelsen. 

Det antecknas vidare att föreståndaren för 

LAIS samt institutionens prefekt har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 

sammanträden. 

7. Utseende av vikarierande 

ställföreträdande prefekt vid 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU 621-0635-12). Föredragande: Agneta 

Karlsson, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Sten Nyberg 

som vikarierande ställföreträdande prefekt 

under perioden 2012-04-01 – 2012-07-31. 

 

8. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för biologisk 

grundutbildning (dnr SU 621-0669-12). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Bengt 

Karlsson, Zoologiska institutionen som 

prefekt och universitetslektor Margareta 

Ohné, Institutionen för genetik, 

mikrobiologi och toxikologi som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2012-08-01 – 2015-07-31. 
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9. Utseende av föreståndare och biträdande 

föreståndare för Mobile Life VINN 

Excellence Centre (dnr SU 622-0894-12). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-04-01 utse 

Annika Waern till föreståndare och Barry 

Brown till biträdande föreståndare. 

 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för organisk kemi (dnr SU 611-0887-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Per Siegbahn om 50 procent av heltid 

fr.o.m. 2012-05-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2014-04-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU 611-

0727-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Joseph de Pierre om 20 procent av heltid 

fr.o.m. 2012-04-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2012-09-30 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

12. Anmälan av nomineringar av 

styrelseledamöter till SND respektive 

Swedstruct, avsända till Vetenskapsrådet 

2012-03-12 (dnr SU 50-0631-12). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Läggs till handlingarna. 

13. Anmälan av yttrande över rapporten 

Prestationsbaserad resurstilldelning för 

universitet och högskolor, avsänt till 

Regeringen (Utbildningsdepartementet) 

2012-03-12 (dnr SU 50-3629-11). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsenheten. 

Läggs till handlingarna. 

14. Internremiss till områdesnämnderna av 

rapporten Vilja till forskning? (dnr SU 

23-0862-12). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om att ge dispens från 

sjugradig betygsskala på kurs i svenska 

för internationella studenter (dnr SU 521- 

0842-12). Föredragande: Lovisa af 

Petersens, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ge dispens från 

sjugradig betygsskala på kurs i svenska för 

internationella studenter enligt förslag. 

16. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om att ge dispens från 

sjugradig betygsskala på kurser tolkning 

och översättning (dnr SU 521- 0843-12). 

Föredragande: Lovisa af Petersens, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att ge dispens från 

sjugradig betygsskala på kurser i tolkning 

och översättning enligt förslag.  
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17. Anhållan om fast lönetillägg efter 

avslutat prefektuppdrag (dnr SU 69-

3459-11). Föredragande: Tommy 

Viklund, Personalavdelningen. 

Rektor beslutar avslå anhållan om fast 

lönetillägg för Malin Rohlin. 

18. Utseende av styrelseledamöter samt 

föreståndare till Stockholms 

barnrättscentrum (Stockholm Center for 

the Rights of the Child – SCRC) för 

mandatperioden 2012-03-15 – 2014-12-

31 (dnr SU 31-3325-11). Föredragande: 

Karin Englesson, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att till styrelseledamöter 

utse advokat Anne Ramberg, professor 

Said Mahmoudi, professor Ann-Christin 

Cederborg, justitierådet Eskil Nord, docent 

Annika Lagerqvist Veloz Roca, advokat 

Thomas Bodström, juris doktor Pernilla 

Leviner samt professor Wiweka Warnling- 

Nerep, tillika föreståndare.  

19. Avtal mellan Stockholms universitet, 

Kriminologiska institutionen och 

Arbetsmiljöverket om forskningsuppdrag 

(dnr SU 301-0900-12). Föredragande: 

Gun-Britt Norberg, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

 

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Lena Gerholm, i närvaro av 

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     

 

 

Lena Gerholm     

  


