
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (7) 
Rektorssammanträde Sammanträde 2007:17 
 2007-10-01 

 
Tid och plats kl. 16.15–17.05, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, 

Vasaparken 

 
Beslutsfattare Pam Fredman rektor 
 

Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare 
 Per-Olof Rehnquist förvaltningschef 
 Caroline Öhman ordförande GUS 
 Maxim Fris vice ordförande GUS 
 

Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare 
 

Föredragande Håkan Berg § 2 
 Moa Haga § 3 
 Ylva Bengtson § 4–6 

 
 Ärende Beslut / åtgärd 
 

 
§ 1 
A 1 
3665/07 
 

Rätt att delta vid rektors beslutsmöten 
för ordförande och vice ordförande i 
Göteborgs Universitets Studentkårer 
(GUS) 

Underlag: PM daterad 2007-10-01 (Camilla 
Ljung) 

 

Rektor beslutar 

att GUS ordförande och vice ordförande 
fr.o.m. 2007-10-01 har rätt att delta vid 
rektors beslutsmöten. 

 
§ 2 
E 324 
4155/06 
 

Anställning som professor i kulturvård 
särskilt konservering 

Underlag: PM daterad 2007-09-10 (Ingela 
Lyck) 

 

Rektor beslutar 

att anställa Elisabeth Peacock som pro-
fessor i kulturvård särskilt konservering 
med tillträde enligt överenskommelse. 

 
§ 3 
E 311 
3309/07 
 

Anställning som professor i komposi-
tion 

Underlag: PM daterad 2007-09-13 (Therese 
Josefsson) 

 

Rektor beslutar 

att bordlägga ärendet. 
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§ 4 
E 324 
3881/06 
 

Tillsättning av universitetslektorat i 
fysiologi särskilt cirkulationsfysiologi; 
ärendet är förenat med prövning för 
anställning som professor 

Underlag: PM daterad 2007-09-23 (Ylva 
Bengtson) 

 

Rektor beslutar 

att anställa Holger Nilsson som professor 
i fysiologi särskilt cirkulationsfysiologi 
fr.o.m. 2007-11-01 och tillsvidare. 

 
§ 5 
E 342 
1857/06 
 

Anställning som adjungerad professor 
i neurokirurgi 

Underlag: PM daterad 2007-09-24 (Ylva 
Bengtson) 

Anställningen omfattar 20 % av heltid 
och finansieras av Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. Anställningen är placerad 
vid institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi. 

 

Rektor beslutar 

att anställa Bertil Rydenhag som adjun-
gerad professor i neurokirurgi fr.o.m. 
2007-10-01 och tillsvidare, dock längst 
t.o.m. 2010-09-30. 

 

§ 6 
E 342 
129/07 
 

Anställning som adjungerad professor 
i ortopedi 

Underlag: PM daterad 2007-09-24 (Ylva 
Bengtson) 

Anställningen omfattar 40 % av heltid 
och finansieras av NU-sjukvården. An-
ställningen är placerad vid institutionen 
för kliniska vetenskaper.  

 

Rektor beslutar 

att anställa Jüri Kartus som adjungerad 
professor i ortopedi fr.o.m. 2007-10-01 
och tillsvidare, dock längst t.o.m.  
2009-12-31. 

 

§ 7 
F 1 
3684/07 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översyn av organisationen avseende 
ledning och styrning av arbetsgivar-
frågor och övriga PA/HR-frågor vid 
Göteborgs universitet 

Underlag: PM daterad 2007-09-20 (Ulf 
Broberg) 

 

Rektor beslutar 

att den hittillsvarande arbetsgivardelega-
tionen upplöses fr.o.m. 2007-10-01 och 
att delegationens uppgifter avseende de 
övergripande arbetsgivarfrågorna – inklu-
sive policyfrågor kring löneförhandlingar 
– överförs till ledningsrådet fr.o.m. nämn-
da datum 

forts.
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forts. § 7 
 att samordningsgruppen för personalfrå-

gor, med personaldirektören som ordfö-
rande och föredragande fortsättningsvis 
även ska bereda och utreda frågor inför 
ledningsrådets behandling av löneförhand-
lings-, arbetsgivar- och PA/HR-frågor 
samt 

att fakultetsnämnder, UFL och UB an-
modas nominera var sin representant att 
ingå i samordningsgruppen för personal-
frågor. 

 
§ 8 
F1 
3083/07 
./. 
 

Tillämpning av reglerna för återan-
ställning vid avgång med pensionser-
sättning 

Underlag: PM daterad 2007-09-24 (Hilding 
Sjödén) 

 

Rektor konstaterar att det med gällande 
regler fortfarande är möjligt att använda 
sig av pensionsersättning som en lösning 
för anställda som är intresserade av detta. 
 
Rektor beslutar därför att inte ändra reg-
lerna för avgång med pensionsersättning. 
(se § 8). 

 
§ 9 
H 2 
2918/07 
./. 
 

Svar på remiss från Utbildningsdepar-
tementet rörande synpunkter på skri-
velse angående oredlighet i forskning-
en 

Underlag: PM daterad 2007-10-01 (Staffan 
Edén) 

 

Rektor beslutar 

att översända svar på remiss till Utbild-
ningsdepartementet (se bilaga § 9). 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 10 
A 11 
3677/07 
 

Utseende av referensgrupp för arbetet 
med ”doktorandreglerna” 

Underlag: PM daterad 2007-09-20 (Kristina 
Ullgren) 

 

Rektor beslutar 

att inrätta en referensgrupp för arbetet 
med ”doktorandreglerna” 

att uppdra åt fakultetsnämnderna att 
bland dem som i sin anställning har att 
hantera forskarutbildningsfrågor senast 
den 20 oktober utse var sin representant 
samt 

att uppdra åt GUS att utse en doktorand-
representant. 
 

§ 11 
A 11 
3678/07 
 

Utseende av nya ledamöter till Studie-
regelskommittén 

Underlag: PM daterad 2007-09-21 (Kristina 
Ullgren) 

 

Rektor beslutar 

att utöka Studieregelskommittén med yt-
terligare en representant för den studie-
administrativa funktionen med huvudsak-
lig inriktning mot utbildning på forskar-
nivå 

att uppdra åt var och en av fakultets-
nämnderna att nominera representanter 
till Studieregelskommittén genom att fö-
reslå en representant för lärarna, två repre-
sentanter för den studieadministrativa 
funktionen, en representant med inrikt-
ning mot grundnivå och avancerad nivå 
och en med inriktning mot utbildning på 
forskarnivå samt 

att mandatperioden omfattar tiden fr.o.m. 
2008-01-01 t.o.m. 2010-12-31. 

 
§ 12 
Ö 
3598/07 
 

Tilldelning av universitetets utmärkel-
se Pro Arte et Scientia 

Underlag: PM daterad 2007-09-23 (Bengt-
Ove Boström) 

Utmärkelsen utdelas i samband med 2007 
års doktorspromotion. 

 

Rektor beslutar 

att tilldela Ingvar Dahlberg, Lasse 
Swahn och Birgitta Öfverholm universi-
tetets utmärkelse Pro Arte et Scientia.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 13 
A 11 
2677/06 
(jfr A 11 
4411/05) 
 

Inrättande av övergripande forum för 
antagningsfrågor vid Göteborgs uni-
versitetet samt fora på fakultet 

Underlag: PM daterad 2007-08-21 (Eva 
Ahlstedt) 

 

Rektor beslutar 

att ett övergripande forum för antagnings-
frågor inrättas vid Göteborgs universitet 

att uppdra åt förvaltningschefen att tillse 
att deltagare utses från fakulteterna och 
gemensamma förvaltningen samt att verk-
samheten kommer igång 

att rekommendera fakulteterna att inrätta 
motsvarande fora på fakultetsnivå samt 

att uppdra åt GUS att utse doktorandre-
presentant till det centrala organet. 

 
§ 14 
G 11 
2566/07 
 

Inrättande av en enhet för pedagogisk 
utveckling och interaktivt lärande 

Underlag: PM daterad 2007-09-21 (Ingela 
Elofsson) 

 

Rektor beslutar 

att för perioden 2008-01-01–2012-12-31 
inrätta en enhet för pedagogisk utveckling 
och interaktivt lärande 

att enheten organisatoriskt placeras vid 
utbildningsvetenskapliga fakulteten 

att enhetens verksamhet ska bedrivas i 
nära samverkan med fakulteterna 

att enhetens verksamhet ska ledas av en 
styrgrupp med representanter bl.a. för fa-
kultetsnämnderna samt 

att uppdra åt Bengt Petersson att senast 
2007-12-01 till rektor inkomma med ett 
förslag omfattande verksamhetsplan, bud-
get och bemanning för enheten. 

 
§ 15 
F 8 
60/07 
 

Utseende av ledamot i centrala ar-
betsmiljökommittén 

Underlag: PM daterad 2007-09-23 (Chris-
tina Svensson) 

 

Rektor beslutar 

att bordlägga ärendet för att ta ett samlat 
strukturellt grepp rörande hur det univer-
sitetsgemensamma arbetsmiljöarbetet ska 
organiseras. 
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§ 16 
A 11 
3282/07 
./. 
 

Svar på remiss från SUHF angående 
”Kompensation för doktoranders stu-
dietid vid internationella och nationel-
la förtroendeuppdrag” 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-09-21 beslutat 

att översända yttrande till SUHF jämte un-
derlag från naturvetenskapliga fakultets-
nämnden, humanistiska fakultetsnämnden 
samt Göteborgs universitets studentkårer (se 
bilaga § 16). 

Underlag: PM daterad 2007-09-18 (Kristina 
Ullgren) 

 

Antecknas. 

 

§ 17 
E 36 
1034/07 
(jfr E 36 
2152/07) 
 

Beslut om medelstilldelning avseende 
postdokanställningar med tvärveten-
skaplig forskning 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-09-26 beslutat 

att avsätta medel för de fyra tvärfakultativa 
postdokanställningarna destineras till ovan 
angivna fakultetsnämnder [ITFN, NFN, 
KFN och SA] samt 

att uppdra åt fakultetsnämnderna att fatta 
beslut om anställning och att ta på sig per-
sonalansvaret för berörda personer. 

Underlag: PM daterad 2007-09-26 (Anna 
Lindholm) 

 

Antecknas. 

 

§ 18 
B 42 
3775/07 
 

Beslut om att godkänna testamente 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-10-01 beslutat 

att godkänna tillägg till testamente enligt bi-
laga. 

Underlag: PM daterad 2007-10-01 (Anna 
Lindholm) 

 

Antecknas. 
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Vid protokollet Justeras 
   
   
   
Camilla Ljung Pam Fredman 
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