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Universitetsledningens stab 

BESLUTSLISTA 

Diarienummer STYR 2022/149 

Datum 2022-06-23

Beslut på rektorssammanträdet 23 juni 
2022 

1. Utseende av profilområden vid Lunds universitet och 
anvisning av gemensamma medel för vidareutveckling av 
profilområden 2022-2024 (STYR 2021/2396) – Tina Trollås 

2. Anställning av gästprofessor i utvecklingsgeografi (PA 
2022/1233) – Anders Kirchner 

3. Anställning av professor i statsvetenskap med inriktning mot 
jämförande politik (PA 2021/248) – Anders Kirchner 

4. Avbrytande av tillsättning av en anställning som professor i 
medie- och kommunikationsvetenskap (PA 2021/2500) – 
Anders Kirchner 

5. Anställning som adjungerad professor i arbets- och 
miljömedicin (PA 2020/1099) – Eva Nilsson 

6. Anställning som adjungerad professor i barnkirurgi och 
folkhälsa (PA 2022/42) – Eva Nilsson 

7. Förnyad anställning som adjungerad professor i internmedicin 
(PA 2021/2519) – Eva Nilsson 

8. Anställning som adjungerad professor i energivetenskaper med 
inriktning mot fjärrvärme- och fjärrkyla (PA 2021/4059) – 
Karin Tjärnström 

9. Anställning som gästprofessor i matematikdidaktik (PA 
2022/1823) – Helen Johansson 
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10. Befordran till anställning som professor i internationell 
privaträtt (PA 2022/2288) – Helena Josefsson 

11. Anställning som professor i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning (PA 2020/3251) – Johanna Johansson 

12. Befordran till anställning som professor i historia med 
inriktning mot kunskapshistoria (PA 2020/3460) – Johanna 
Johansson & Henrik Rosengren 

13. Anvisning av gemensamma medel för förlängning av tidigare 
beviljade tematiska samverkansinitiativ (STYR 2022/1354) – 
Maria Wennerström 

14. Anvisning av gemensamma medel till företagsinkubatorer 
2022 (STYR 2022/989) – Maria Wennerström 

15. Uppdrag att utreda universitetets ämneslärarutbildning (STYR 
2022/1092) – Maria Wennerström 

16. Anvisning av medel för samfinansiering av 
forskningsinfrastruktur av nationellt intresse (STYR 
2022/1434) – Susanne Håkansson 

17. Brandskyddspolicy för Lunds universitet (STYR 2022/1391) – 
Tobias Ullmark 

18. Lunds universitets föreskrifter om brandskyddsutbildningar 
(STYR 2022/1393) – Tobias Ullmark 

19. Lunds universitets föreskrifter om systematiskt 
brandskyddsarbete (STYR 2022/1392) – Tobias Ullmark 

20. Lunds universitets föreskrifter om utrymningsövningar (STYR 
2022/1394) – Tobias Ullmark 

21. Studieavgifter för utbildning på grund- och avancerad nivå 
(STYR 2022/1493) – Richard Stenelo 
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22. Yttrande över remiss Lunds kommuns översiktsplan (V 
2022/867) – Charlotte von Brömssen 

23. Genomförande av projekt med syftet att öka medvetenheten 
om ovidkommande och omedvetna faktorer som felaktigt kan 
påverka bedömning i samband med rekrytering och befordran 
(STYR 2022/1487) – Carina Wickberg 

24. Yttrande över överklagande av Lunds universitets beslut att 
avslå ansökan om att återfå resurser för forskarutbildning 
(STUD 2022/3520) – Tobias Nilsson 

Beslut fattade utanför rektorssammanträdet 

• Yttrande över förslag till detaljplan för del av Paradis 51 i 
Lund, (Allhelgona kyrkogata) - granskning (V 2022/1497) – 
Ulla-Britt Persson 

Närvarande 

• Rektor Erik Renström 
• Förvaltningschef Susanne Kristensson 
• Ordförande LUS Emma Svensson 
• Utredare Anna Åkesson (sekreterare) 
• Utredare Eva-Lotta Kittel 
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