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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag till revidering av Riktlinjer för 

visuell identitet vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.7-2789-14). 

Föredragande: Helena Bruzelius, 

Kommunikationsavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa Riktlinjer för 

visuell identitet vid Stockholms 

universitet. Beslutet ersätter tidigare 

beslut R100318. 

 

2. Beslut om Stockholms universitets 

anslutande till Nordic Sustainable 

Network campus (dnr SU FV-2.10.2-

2979-14). Föredragande: Jenny 

Lilliehöök, Tekniska avdelningen. 

Rektor beslutar att universitetet ansluter 

sig till Nordic Sustainable Network 

Campus. 

3. Deltagande som partner i projekt inom 

Erasmus+ Strategiska Partnerskap, Barn- 

och ungdomsvetenskapliga institutionen 

(dnr SU FV-6.4-2974-14). 

Föredragande: Helena Björck, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna ansökan. 

4. Beslut om disponering av avkastningen 

ur Siréns stiftelse (dnr SU FV-2.1.8-

2736-14). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att dela ut 120 000 kronor 

till Konsthistoriska institutionen vid 

Helsingfors universitet samt 30 000 

kronor till Konstvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet.   

5. Rättelse av tidigare beslut, RF 141002, 

rörande Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om mottagare av 

stipendium ur Stockholms stads fond för 

främjande av vetenskaplig forskning 

inom högskolans stats- och 

rättsvetenskapliga fakultet. Stipendium 

ska beviljas ur Stiftelsen Stats- och 

rättsvetenskapliga avdelningens 

dispositionsfond 1915-24, (118 000 

kronor) (dnr SU FV 2.1.9-1645-14). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

118 000 kronor. 
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6. Ansökan om tjänstledighet från professor 

vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-2.3.10–

3030-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Love 

Ekenberg tjänstledigt med 70 procent 

perioden 2015-01-01—2016-12-31. 

7. Förslag till utdelning av stipendium ur 

fonden Gustaf Björklunds minne för 

perioden 2015 – 2017 (dnr SU FV-2.1.9-

2421-14). Föredragande: Anita Johnson, 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att ett stipendium på 8.000 

kronor per år ska tilldelas Lind Kridahl, 

doktorand i sociologi, vid Stockholms 

universitet, för perioden fr.o.m. 2015-01-

01 t.o.m 2017-12-31. Inspektor ska vara 

universitetslektor Ann-Zofie Duvander 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik, angående 

uppdragsutbildning om att genomföra 

utbildning för nyanländas lärare och 

skolledare (dnr SU FV-6.5-3039-14). 

Föredragande: Camilla Mogemark, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

9. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik 

angående handledarutbildning för NT-

utvecklare (SU FV-6.5-3034-14). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

10. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap att kalla professor i 

tillämpbar matematik och teoretisk fysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-2681-14). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att kallelse av professor 

ska ske. 

11. Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

professor i tillämpbar matematik och 

teoretisk fysik vid Fysikum (dnr SU FV-

2.3.1.1-2681-14). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa John 

Wettlaufer som professor i tillämpbar 

matematik och teoretisk fysik fr.o.m 

2014-11-01 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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12. Anmälan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering i 

kursen Läroplansteori och pedagogisk 

dokumentation, 7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-

2706-14). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

13. Anmälan från Kriminologiska 

institutionen om misstänkt fusk i form av 

plagiering i kursen Kriminologi I, 30 hp, 

delkursen Kriminalpolitik, 10 hp (dnr SU 

FV-2.5.1-2807-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

14. Bidrag till flyttkostnader för 

Konstvetenskapliga institutionen. 

Föredragande: Susanne Thedéen, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att bidra med 750 000 

kronor till flyttkostnader för 

Konstvetenskapliga institutionen.  

15. Begäran om entledigande från 

anställningen som professor vid 

Socialantropologiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.4-3038-14). Föredragande: 

Linus Richert, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja Gudrun Dahls 

begäran om entledigande på grund av 

pensionsavgång från anställningen som 

professor vid Socialantropologiska 

institutionen, med verkan fr.o.m. 2015-05-

01. 

16. Resestipendier ur jubileumsdonationen, 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

(dnr SU FV 2.1.9-1828-14). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utse stipendiater enligt 

förslag. 

17. Medel för områdesöverskridande 

forskningsinitiativ (dnr SU FV-5.1.2-

0868-14). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

18. Begäran om medel för höstterminen 2014 

för ULV-projektet, kompletterande 

utbildning för personer med utländsk  

lärarutbildning, ULV ll:1-9.(SU  

FV-3.1.1-2984-14) Föredragande: Anneli 

A Ragvals, Avdelningen för externa  

kontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar inlämna begäran till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet) om 

18 639 091 kronor för höstterminen 2014 

för ULV ll:1-9 vid de medverkande 

lärosätena.  
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19 Utseende av vicerektor för 

naturvetenskap, tillika ordförande i 

Områdesnämnden för naturvetenskap och 

dekanus för Naturvetenskapliga 

fakulteten, för mandatperioden 2015-01-

01 – 2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-1613-

14). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från Naturvetenskapliga 

fakulteten, att till vicerektor för 

naturvetenskap, tillika ordförande i 

Områdesnämnden för naturvetenskap och 

dekanus för Naturvetenskapliga 

fakulteten, utse professor Anders 

Karlhede. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-10-21. 

20. Utseende av vicerektor för humaniora 

och samhällsvetenskap, tillika ordförande 

i Områdesnämnden för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap, för 

mandatperioden 2015-01-01 – 2017-12-

31 (dnr SU FV-1.2.2-1613-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att till 

vicerektor för humaniora och 

samhällsvetenskap, tillika ordförande i 

Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, utse professor 

Karin Helander. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-10-21. 

 

21. Utseende av dekaner inom humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap för 

mandatperioden 2015-01-01 – 2017-12-

31 (dnr SU FV-1.2.2-1613-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att 

utse följande personer till dekaner för 

perioden 2015-01-01 – 2017-12-31: 

Professor Bengt Novén, Humanistiska 

fakulteten, 

professor Jonas Ebbesson, Juridiska 

fakulteten, och 

professor Astri Muren, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2014-10-21. 
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22. Utseende av prodekaner för 

mandatperioden 2015-01-01 – 2017-12-

31 (dnr SU FV-1.2.2-1613-14). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag (inkommet 

valresultat) från respektive fakultet, att 

utse följande personer till prodekaner för 

perioden 2015-01-01 – 2017-12-31: 

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, 

Humanistiska fakulteten, 

professor Jessika van der Sluijs och 

professor Pål Wrange, Juridiska 

fakulteten, och 

professor Ylva Engström, 

Naturvetenskapliga fakulteten samt 

till prodekan för perioden 2015-01-01 – 

2016-12-31 professor Gunnel Forsberg, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2014-10-21. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 

Vid protokollet 

 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


