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§  Dnr Ärende Beslut 

§ 1  
PER 
2014/246 

Anställning av professor i 
journalistik 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Anna Skanse Bråse) 

Rektor beslutar  
 
att anställa Jesper Strömbäck som 
professor i journalistik. 
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§ 2  
PAN 
2014/2067 

Befordran av Urban Olsson till 
professor i systematik och 
biodiversitet 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Ralph Heiefort) 

Rektor beslutar  
 
att befordra Urban Olsson till professor i 
systematik och biodiversitet,  
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter.  
 

 

§ 3  
PAN 
2015/1131 

Befordran av Alexandre Antonelli 
till professor i biologi med 
inriktning mot systematik och 
biodiversitet 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Ralph Heiefort) 
 

Rektor beslutar  
 
att befordra Alexandre Antonelli till 
professor i biologi med inriktning mot 
systematik och biodiversitet. 
 

§ 4  
PER 
2015/204 

Anställning av Staffan Aspengren 
som adjungerad professor i 
scenisk gestaltning med inriktning 
musikdramatik 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Camilla Ljung) 
 

Rektor beslutar  
 
att anställa Staffan Aspengren som 
adjungerad professor i scenisk gestaltning 
med inriktning musikdramatik från och 
med 2015-07-01 och tillsvidare dock 
längst till och med 2018-06-30, 
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 

§ 5  
PER 
2014/519 

Anställning av Feiwel Kupferberg 
som gästprofessor i bild 
  
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Camilla Ljung) 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Feiwel Kupferberg som 
gästprofessor i bild från och med senare 
överenskommet datum och tillsvidare, 
dock längst till och med 2015-12-31. 
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§ 6 
PER 
2014/338 

Anställning av professor i design 
med inriktning mot designinter-
ventioner 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Camilla Ljung) 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Onkar Kular som professor i 
design med inriktning mot designinterven-
tioner för en tidsbegränsad anställning i 5 
år med möjlighet till förlängning enligt HF 
kap 4 § 10, 
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 
 

§ 7  
PAN 
2015/1223 

Ändring av ämnesområde under 
pågående anställning som 
universitetslektor för Cecilia 
Lagerström  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Camilla Ljung) 
 

Rektor beslutar 
 
att ämnesområdet för Cecilia 
Lagerströms anställning som universitets-
lektor ändras till scenisk gestaltning med 
inriktning undersökande teori och praktik. 

§ 8 
PER 
2014/544 

Anställning av Inger Gjertsson 
som adjungerad professor i 
reumatologi 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-11 
(Jenny Lundin) 
 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Inger Gjertsson som 
adjungerad professor i reumatologi från 
och med 2015-08-01 och under tre år,  
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 

§ 9 
PER 
2015/267 

Anställning av Hans Lönroth som 
adjungerad professor i kirurgi 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Jenny Lundin) 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Hans Lönroth som 
adjungerad professor i kirurgi från och 
med 2015-06-01 till och med 2017-01-31. 
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§ 10 
PER 
2015/61 

Anställning av Soffia 
Gudbjörnsdóttir som adjungerad 
professor i diabetes och 
registerforskning  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-11 
(Jenny Lundin) 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Soffia Gudbjörnsdóttir som 
adjungerad professor i diabetes och 
registerforskning från och med ett senare 
överenskommet datum och under tre år, 
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom två år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 

§ 11 
PER 
2015/224 

Anställning av Kevin J Williams 
som gästprofessor i medicin, 
särskilt endokrinologi, diabetes 
och metabolism  
 
Underlag: PM daterat 2015-05-26 
(Jenny Lundin) 

Rektor beslutar 
 
att anställa Kevin J Williams som 
gästprofessor i medicin, särskilt 
endokrinologi, diabetes och metabolism 
från och med 2015-07-01 till och med 
2015-12-31. 
 

§ 12 
PER 
2014/119 

Anställning av professor i 
barnkirurgi, förenad med 
befattning som överläkare vid 
Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Jenny Lundin) 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Kate Abrahamsson som 
professor i barnkirurgi, förenad med 
befattning som överläkare vid Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset från och med senare 
överenskommet datum, 
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 

§ 13 
PER 
2014/126 

Anställning av professor i 
dermatologi och venereologi, 
förenad med befattning som 
överläkare vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Jenny Lundin) 
 

Rektor beslutar 
  
att anställa Ann-Marie Wennberg som 
professor i dermatologi och venereologi, 
förenad med befattning som överläkare vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och 
med senare överenskommet datum, 
 
att komplettering av högskolepedagogisk 
meritering ska ske inom ett år i enlighet 
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med Göteborgs universitets anställnings-
ordning för lärare. Komplettering sker 
genom utbildning eller prövning av 
högskolepedagogiska meriter. 
 

§ 14 
PAN 
2014/2292 

Befordran av universitetslektor 
Silvana Naredi till professor i 
anestesiologi och intensivvård 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Jenny Lundin) 
 

Rektor beslutar 
  
att befordra Silvana Naredi till professor i 
anestesiologi och intensivvård. 

§ 15 
PER 
2015/268 

Anställning av Mikael Svensson 
som gästprofessor i hälsoekonomi 
med inriktning mot register-
forskning 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-10 
(Jenny Lundin) 

Rektor beslutar 
  
att anställa Mikael Svensson som 
gästprofessor i hälsoekonomi med 
inriktning mot registerforskning från och 
med 2015-07-01 till och med 2015-08-31. 
 
 

§ 16 
S 2012/80 

Anställning av forskare inom 
Scholars at Risk 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Karolina Catoni) 
 

Rektor beslutar  
 
att ta emot en forskare med inriktning på 
mänskliga rättigheter, civilsamhället och 
religion som gästlärare vid Institutionen 
för kulturvetenskaper för ett år (367 dagar) 
med föreslagen start 2015-09-01. 
Forskaren kan komma att omfattas av 
sekretess och namnges därför inte, 
 
att ta emot en forskare med inriktning 
ekonomi och utvecklingsekonomi som 
gästlärare vid Institutionen för 
nationalekonomi med statistik för ett år 
(367 dagar) med föreslagen start 2015-09-
01. Forskaren kan komma att omfattas av 
sekretess och namnges därför inte, 
 
att medel för institutionernas kostnader för 
mottagande av SAR-forskare omförs från 
Ekonomienheten till berörda institutioner. I 
denna budgetpost ingår kostnader för lön, 
lokal- och OH-kostnader, försäkring, 
resebidrag samt hyresbidrag.  
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§ 17 
V 2015/489 

Utseende av styrgrupp samt 
föreståndare för Centrum för 
finans (CFF) 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-09 
(Catharina Tillman) 
Föredrages av Kenneth Eriksson 
 

Rektor beslutar 
 
att utse nedanstående personer att ingå i 
styrgruppen för Centrum för finans (CFF) 
från och med  2015-07-01 till och med 
2018-06-30: 
Jan Marton, vicedekanus vid 
Handelshögskolan, ordförande 
Anders Biel, psykologiska institutionen 
Holger Rootzén, Chalmers Tekniska 
Högskola, Mathematical Sciences 
Hans Fahlin, Andra AP-fonden 
Maria Carlén, styrelseordförande 
Tidaholms Sparbank, ledamot i 
Sparbankernas Riksförbund 
Javiera Ragnartz, Handelsbanken, 
 
att styrgruppen har rätt att besluta om 
adjungerade ledamöter, 
 
att förlänga professor Martin Holméns 
uppdrag som föreståndare från och med 
2015-07-01 till och med 2018-06-30. 
 

§ 18 
P 2015/184 

Undantag från regel om 
konstnärlig eller vetenskaplig 
kompetens beträffande proprefekt 
vid Högskolan för scen och musik  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-11 
(Kristina Hermansson) 
 

Rektor beslutar 
 
att medge tillfälligt undantag från regel om 
konstnärlig eller vetenskaplig kompetens 
beträffande proprefekt vid Högskolan för 
scen och musik. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart 
justerad. 
 

§ 19 
E 2015/365 

Ansökan om bidrag ur Sigrid 
Bredings fond och John Karlssons 
donation avseende delfinansiering 
för produktion av en 
dokumentärfilm  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-12 
(Tommy Wallhult) 
 

Rektor beslutar 
 
att under förutsättning att Göteborgs stad 
respektive Västra Götalandsregionen 
vardera beviljar kr 300 000, bevilja ett 
bidrag om kr 200 000 ur Sigrid Bredings 
fond samt kr 100 000 ur John Karlssons 
donation för produktion av en 
dokumentärfilm om University of 
Gothenburg Symphony Orchestra. 
 
 
 



Protokoll Rektors beslutsmöte 2015-06-22 

7 (11) 

§ 20 
V 2015/272 

Handläggningsordning för 
prövning och erkännande av 
högskolepedagogiska meriter 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-09 
(Bengt Petersson) 
 

Rektor beslutar 
 
att fastställa Handläggningsordning för 
prövning och erkännande av 
högskolepedagogiska meriter, enligt 
förslag. 

§ 21 
V 2015/481 
V 2015/482 

Revidering av två styrdokument; 
inrättande och avveckling av 
huvudområde och 
utbildningsprogram 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-15 
(Malin Östling) 
Ingen muntlig föredragning 

Rektor beslutar 
 
att fastställa Handläggningsordning för 
inrättande och avveckling av huvudområde 
vid Göteborgs universitet,  
 
att fastställa Handläggningsordning för 
inrättande och avveckling av 
utbildningsprogram vid Göteborgs 
universitet,  
 
att följande tidigare styrdokument och 
beslut upphör att gälla: Riktlinjer för 
inrättande och avveckling av huvudområde 
vid Göteborgs universitet (V2012/836), 
Riktlinjer för inrättande och avveckling av 
utbildningsprogram vid Göteborgs 
universitet (V2012/836), Förtydligande 
kring fakultetsstyrelsernas och 
lärarutbildningsnämndens samråd med 
Utbildningsnämnden (V 2012/287, missiv 
130506), Fakultetsövergripande 
utbildningsprogram – definitioner och 
samrådsstrukturer (V2013/344, beslut 
130327), Samordningsstruktur och 
ansvarsfördelning avseende 
fakultetsövergripande utbildningsprogram 
(V2013/344, beslut 140327).  
 

§ 22 
V 2015/492 
V 2015/493 

Fastställande av två 
styrdokument, policy och 
handlingsplan för förebyggande 
av plagiering  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-01 
(Karin Cedhagen) 
 

Rektor beslutar 
 
att fastställa Policy för förebyggande av 
plagiering, 
 
att fastställa Handläggningsplan för 
förebyggande av plagiering. 
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§ 23 
V 2015/495 

Fastställande av styrdokument, 
Språkpolicy vid Göteborgs 
universitet  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-01 
(Karin Cedhagen) 
 

Rektor beslutar 
 
att fastställa Språkpolicy för Göteborgs 
universitet. 

§ 24 
V 2015/419 

Fastställande av ny lönepolicy 
med generella lönekriterier 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-09 
(Roger Haglund) 
Föredrages av Elisabet Thim 
 

Rektor beslutar 
 
att fastställa lönepolicy med generella 
lönekriterier,  
 
att denna policy ersätter dokumentet 
Regler för lönesättning vid Göteborgs 
universitet, beslutade av rektor 2010-05-
06. 
 

§ 25 
V 2015/484 

Omvandling av SSKKII från 
centrum till institutions-
verksamhet 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-16 
(Bertil Ohlsson) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att avsluta SSKKII som centrumbildning 
och överlämna till institutionen för 
tillämpad informationsteknologi att 
organisera verksamheten inom 
institutionen. 

§ 26 
PAK 
2015/1086 

Anställning av Sölve Olander som 
senior professor i pedagogik 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-03 
(Mona Arfs) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Sölve Olander som senior 
professor i pedagogik från och med 2015-
07-01 till och med 2015-12-31. 

§ 27 
PAK 
2015/1087 

Anställning av Sverker Lindblad 
som senior professor i pedagogik 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-03 
(Mona Arfs) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Sverker Lindblad som senior 
professor i pedagogik från och med 2015-
07-01 till och med 2015-12-31. 

§ 28 
PAK 
2015/1084 

Anställning av Rolf Lander som 
senior professor i pedagogik 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-03 
(Mona Arfs) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Rolf Lander som senior 
professor i pedagogik från och med 2015-
07-01 till och med 2015-12-31. 
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§ 29 
PER 
2015/202 

Anställning av Anders Wiklund 
som senior professor i 
musikdramatik 
 
Underlag: PM daterat 2015-05-14 
(Mist Thorkilsdottir) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Anders Wiklund som senior 
professor i musikdramatik från och med 
2015-07-01 till och med 2016-06-30. 
 

§ 30 
PER 
2015/270 

Anställning av Sören Holmberg 
som senior professor i 
statsvetenskap 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-05 
(Fredrika Lagergren Wahlin) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Sören Holmberg som senior 
professor i statsvetenskap från och med 
2015-07-01 till och med 2016-06-30. 
 
 

§ 31 
PER 
2015/210 

Anställning av Göran Bondjers 
som senior professor i 
kardiovaskulär forskning  
 
Underlag: PM daterat 2015-06- 
(Erik Hanse) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Göran Bondjers som senior 
professor i kardiovaskulär forskning från 
och med 2015-09-01 till och med 2015-12-
31. 
 
 

§ 32 
PER 
2015/247 

Anställning av Jan Wennström 
som senior professor i 
parodontologi 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-01 
(Annika Ekestubbe) 
Ingen muntlig föredragning 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Jan Wennström som senior 
professor i parodontologi från och med 
2015-07-01 till och med 2016-06-30. 
 
 
 

§ 33 
PER 
2015/266 

Anställning av Peter Thoren som 
senior professor i fysiologi 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-09 
(Agneta Holmäng) 
Ingen muntlig föredragning 
 
 

Rektor beslutar 
 
att anställa Peter Thoren som senior 
professor i fysiologi från och med 2015-
08-01 till och med 2016-07-31. 
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§ 34 
V 2015/141 

Utseende av ledamöter till Rådet 
för utredning av misstänkt 
oredlighet i forskning och 
utvecklingsarbete vid Göteborgs 
universitet 
 
Underlag: PM daterat 2015-06-09 
(Kristina Ullgren) 
 
Rektor har 2015-06-09 beslutat att 
utse nedanstående som ledamöter i 
Rådet för utredning av misstänkt 
oredlighet i forskning och 
utvecklingsarbete vid Göteborgs 
universitet. 
Sahlgrenska akademin: Björn 
Rydevik, Martin Bergö, Kerstin 
Landin-Wilhelmsen 
Naturvetenskapliga fakulteten: 
Leif Eriksson, Malin Celander 
Konstnärliga fakulteten: 
Anders Carlsson 
Samhällsvetenskapliga/humanistiska 
fakulteten: 
Sally Boyd, Philip Hwang, 
 
att Björn Rydevik utses till 
ordförande och Malin Celander till 
vice ordförande i rådet och att 
mandat perioden löper från och med 
2015-07-01 till och med 2017-06-
30. 

Anmäles 

§ 35 
E 2014/257 

Förändringar gällande grund-
utbildningsuppdraget för 2015  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-22 
(Lars Nilsson) 
 
 

Rektor beslutar 
att justera grundutbildningsuppdraget 
2015 för berörda fakulteter, vilket omfattar 
en ökning av anslaget till fakulteterna 
motsvarande 4 029 000 kr och samtidigt ett 
ökat grundutbildningsuppdrag för 2015 
motsvarande 50 helårsstudenter till 24 842 
helårsstudenter, 
  
att använda balanserat kapital 
motsvarande 8 miljoner kronor för att 
bibehålla stabila planeringsförutsättningar 
för verksamheten och för möta de 
förändrade villkoren under innevarande år. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart 
justerad. 
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§ 36 
E 2014/25 

Fördelning av medel för 
kvalitetsförstärkning i högskolan 
2015  
 
Underlag: PM daterat 2015-06-22 
(Lars Nilsson) 
 
 

Rektor beslutar 
 
att fördela medel för kvalitetsförstärkning 
om 13,6 miljoner kronor genom att höja 
ersättningen för helårsstudenter inom 
berörda utbildningsområden med 3,2 
procent, 
  
att fördela medel till kvalitetsförstärk-
ningen enligt följande; Humanistiska 
fakulteten (2 950 400 kronor), 
Samhällsvetenskapliga fakulteten (3 544 
051 kronor), Handelshögskolan (3 070 023 
kronor), Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 344 585 kronor), Sahlgrenska 
akademin (41 957 kronor) samt 
Lärarutbildningsnämnden (3 676 183 
kronor) enligt föreslagen modell baserad 
på utbildningsuppdraget för 2015,  
 
att fakulteterna fördelar dessa medel 
vidare till de institutioner som utbildar 
studenter inom aktuella utbildnings-
områden för att åstadkomma de av 
regeringen önskade effekterna,  
 
att fakulteternas fördelning av dessa medel 
kommer att följas upp i samband med 
rektors verksamhetsdialoger. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart 
justerad. 
 

 

 

Vid protokollet 
 
 
Lisbeth Sandblom 
Vik. rektorssekreterare 

Justeras 
 
 
Pam Fredman 
Rektor 
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