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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av samverkansavtal rörande 
forskningsinformationssystemet Sweden 
ScienceNet (dnr SU 301-0988-11). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Förslag till ändring av ämnesområde för 
anställning som universitetsadjunkt vid 
Institutionen för barn- och 
ungdomsvetenskap (dnr SU 612-1007-
11). Föredragande: Anders Nilsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ämnesområdet för 
Bodil Halvars-Franzéns anställning som 
universitetsadjunkt ändras från 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
didaktiskt-pedagogiskt arbete med yngre 
barn till barn och ungdomsvetenskap, med 
inriktning mot förskoledidaktik. 

Det antecknas att beslutet inte innebär 
någon ändring av Halvars-Franzéns 
arbetsuppgifter. 

3. Donation av dockskåpsminiatyrer till 
Stockholms universitet (dnr SU 33-0670-
11). Föredragande: Anne Svensson, 
Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar om mottagande av 
donation av dockskåpsminiatyrer i 
enlighet med vad som anges i särskild 
skrivelse. 

4. Yttrande till 
Diskrimineringsombudsmannen angående 
anmälan från student om diskriminering 
på grund av funktionshinder (dnr SU 40-
0628-11). Föredragande: Christian 
Edling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Diskrimineringsombudsmannen. 

5. Nominering av kandidater till Pro Futura 
Scientia VI (dnr SU 602-0259-11). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Planeringsenheten. 

Rektor beslutar nominera Hans Agné, 
Statsvetenskapliga institutionen,  
Christina Lindqvist, Institutionen för 
franska, italienska och klassiska språk 
samt Anandi Hattiangadi, University of 
Oxford. 
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6. 

 

Begäran från Humanistiska 
fakultetsnämnden om att få ledigkungöra 
två anställningar som adjunkt (dnr SU 
616-0894-11). Föredragande: Jenny 
Gardbrant, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

7. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor 
vid Fysikum (dnr SU 615-0021-10). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Joakim Edsjö 
som professor i teoretisk fysik fr.o.m. 
2011-05-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor 
vid Fysikum (dnr SU 615-1504-10). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa  
Mohamed Bourennane som professor i 
experimentell kvantinformation och 
kvantoptik fr.o.m. 2011-05-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

9. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående ansökan om 
befordran till anställning som professor 
vid Wenner-Grens institut (dnr SU 615-
3040-10). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa  
Ann-Kristin Östlund Farrants som 
professor i zoologisk cellbiologi fr.o.m. 
2011-05-01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Fysikum (dnr 
SU 611-0999-10). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa  
Ulf Wahlgren som professor på 10 procent 
fr.o.m. 2011-06-01 tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2012-12-31, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

11. Anmälan från prefekten vid Psykologiska 
institutionen om misstänkt fusk i form av 
otillåtet samarbete vid tillämpningsuppgift 
i kursen Introduktion och vetenskaplig 
metodik, 12 hp, delkursen 
Forskningsmetodik och vetenskapsteori, 
7,5 hp (dnr SU 35-0789-11). 
Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

12. Förslag till tidsplan och arbetsordning för 
utlysning av Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse av nationellt viktig infrastruktur 
(dnr SU 123-1043-11). Föredragande: 
Pia B. Fürstenbach, Forskningsservice. 

Rektor beslutar om tidsplan och 
arbetsordning enligt förslag. 
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13. Förslag till ledamot i 
redaktionskommittén för Acta 
Universitatis Stockholmiensis för tiden 
t.o.m. 2015-12-31 (jfr R 2011-03-17). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till ledamot utse 
professor Helena Wulff, 
Socialantropologiska institutionen. 

14. Förslag från Linköpings universitet till 
förlängning av mandatperioden för 
utsedda ledamöter i det nationella centret 
ACSIS (Advanced Cultural Studies 
Institute of Sweden) vid Linköpings 
universitet för tiden t.o.m. årsskiftet 
2012/2013 (dnr SU 31-0837-11, jfr dnr 
SU 3175-08). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter hörande av 
Humanistiska fakultetsnämnden i samråd 
med Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden att uttala förlängt 
förtroende för den av Stockholms 
universitet tidigare nominerade 
representanten docent Lotten Gustafsson 
Reinius som ledamot i ACSIS: s styrelse. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, 
universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulrika Bjare, Ledningskansliet 
(protokollförare). 
 

Vid protokollet 

 
 
Ulrika Bjare 
 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


