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Ordinarie ledamöter  
 
(x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jan Andersson  

(x) Professor Marie Sandström, prodekanus () Professor Claes Peterson 
(x) Professor Jan Rosén, prodekanus () Professor Per Jonas Nordell 
(x) Professor Henrik Edelstam () Universitetslektor Annika Norée 
(x) Professor Wiweka Warnling Nerep, t.o.m. 
p. 13. 

() Professor Ulrik von Essen 

(x) Professor Cecilia Magnusson Sjöberg () Professor Peter Wahlgren 
(x) Professor Göran Millqvist () Professor Jan Kleineman 
(x) Professor Mauro Zamboni () Universitetslektor Teresa Simon 

Almendal 
(x) Forskarstuderande Julia Tavaststjerna () Forskarstuderande Katharina Voss 
(x) Juris studerande Therese Johansson  () Juris studerande Linnea Backman 
(x) Juris studerande Saga Wulf () Juris studerande Jakob Jedemark 
  
Deltagande fackliga representanter: 
(x) forskarstuderande Annika Blekemo, 
SACO-S, t.o.m. p. 8. 
(x) arkivarie Roger Nilsson, ST, t.o.m. p. 8. 
 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande: professor Peter Melz, 
prefekt, t.o.m. p 9, juris studerande Emelie 
Andrén, kanslichef Emelie Nilsson, utredare 
Emelie Kankaanpää. 
 
Föredragande: 
Dekanus Jonas Ebbesson pp. 1-3, 7-9 
Kanslichef Emelie Nilsson p. 14 
Utredare Emelie Kankaanpää pp. 4-6, 10-13 
Prodekanus Marie Sandström p. 9 
 

Ersättare: 
() vakant 
 
 
Närvarande suppleanter: professor Per Jonas 
Nordell, fr.o.m. p. 7, forskarstuderande 
Katharina Voss.  

  
ÄRENDE ÅTGÄRD
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas utse professor Göran Millqvist. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Beslutas lägga till under punkt 14 frågan om 

Kårens studiebevakares närvaro- och 
yttranderätt.  

  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Information. 
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b) fakultetsnämndens protokoll 2013-06-03. Ingen åtgärd. 
  
c) fakultetsnämndens delegationsbeslut,  
2013-05-24—2013-08-23. 

Ingen åtgärd. 

  
d) gästföreläsarlista. Läggs till handlingarna enligt bilaga 8.  
  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2013-06-10, 2013-06-17. 

Läggs till handlingarna. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott,  
2013-05-08, 2013-06-12. 

Läggs till handlingarna. 

  
g) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd,  
2013-08-26. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) protokoll från Områdesnämnden för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap, 
2013-06-05. 

Läggs till handlingarna. 

  
i) information från Juridiska institutionen. Information.  
  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 
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4. Tillsättningen av universitetslektoratet i 
skatterätt, (dnr SU 612-3323-12). 

Fakultetsnämnden beslutar erbjuda filosofie 
doktor Siv Nyquist anställning som 
universitetslektor i skatteträtt i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Fakultetsnämnden noterar att Siv Nyquist ej 
avlagt juris doktorsexamen, men att hon har 
avlagt filosofie doktorsexamen. 
Fakultetsnämnden anser att Siv Nyquist 
besitter den vetenskapliga kompetens som 
behövs. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Siv 
Nyquist ej har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning om 7,5 
högskolepoäng. 
 
Med beaktande av Juridiska fakultetens 
skärpta pedagogiska ambitioner beslutas att 
Siv Nyquist ska genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om 7,5 
högskolepoäng under de första två åren av 
anställningen.  

  
5. Förslag till ledigkungörelse av 
universitetslektorat i finansiell reglering,  
(dnr SU FV-2.3.1.2-2377-13). 

Beslutas fastställa anställningsprofilen, efter 
ändringar enligt förd diskussion, samt 
utlysa universitetslektoratet enligt bilaga 9. 

  
6. Förslag till ledigkungörelse av 
universitetslektorat i processrätt,  
(dnr SU FV-2.3.1.2-2376-13). 

Beslutas fastställa anställningsprofilen, efter 
ändringar enligt förd diskussion, samt 
utlysa universitetslektoratet enligt bilaga 10.

  
7. Förslag till inbjudan av gästföreläsare  
(dnr SU FV-2.1.1-2532-13). 

Beslutas inbjuda advokat Richard Meeran, 
partner of Leigh Day & Co., London och 
Dr. Elisa Morgera, University of Edinburgh 
som gästföreläsare vid Juridiska fakulteten. 
 

  
8. Juridiska fakultetens jämställdhets- och 
likabehandlingsplan för perioden 1 januari 
2013 – 31 december 2013,  
(dnr SU FV-1.2.3-0158-13). 

Beslutas fastställa Juridiska fakultetens 
jämställdhets- och likabehandlingsplan, 
efter ändringar i enlighet med förd 
diskussion, enligt bilaga 11. Beslutas vidare 
att planen gäller från och med 9 september 
2013.  

  



STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 
Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09  
  

4 (6)

  
9. Åtgärder med anledning av HSV: s (UKÄ) 
kvalitetsutvärdering avseende 
magisterprogrammen (dnr SU 522-3535-12). 

Beslutas att:   
 
Lägga ned tre magisterinriktningar - Master 
of Law and IT (JITLM), Master of 
Environmental Law (JENLM) samt Master 
of European Law (JERLM). Därmed 
kommer dessa inriktningar inte att ingå i 
Juridiska institutionens åtgärdsplan.  
 
Upphäva utbildningsplanerna för Master of 
Law and IT (JITLM), Master of 
Environmental Law (JENLM), Master of 
European Law (JERLM), Master of Law in 
International Commercial Arbitration Law 
(JCALM)  samt Master of Laws in 
International Property Law (JEPLM).   
 
Uppdras åt dekanus att fastställa en ny 
utbildningsplan för magisterutbildningen, i 
enlighet med förd diskussion.  
 
Vidare beslutas uppdra åt Juridiska 
fakultetens utbildningsutskott att  
 

 fastställa nya kursplaner för 
magisterutbildningarnas olika 
inriktningar i linje med den 
beslutade utbildningsplanen, 

 
 fastställa kursplan och 

betygskriterier för kursen 
Examensarbete (30 hp),  
 

 besluta om program för 
koordinering av färdighets- och 
metodträning för varje inriktning,  

 
 besluta om former för antagning till 

magisterutbildning, särskilt 
instruktioner för arbetsprov, 
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 tillse att de krav som följer av 

utbildningens examensmål tydligt 
framgår av information om 
utbildningen, 

 
 tillse att behövliga återkopplings- 

och examinationsprotokoll 
utarbetas, 

 
  från och med år 2014 årligen 

utvärdera ett urval av 
examensarbeten som författats inom 
ramen för magisterutbildningen, 
 

 att i övrigt fatta beslut om 
nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa måluppfyllelsen för att 
universitetet därigenom ska få 
behålla examensrätten för 
magisterutbildningen, 

 
 redovisa sina åtgärder vid 

fakultetsnämndens sammanträde 
den 21-22 oktober 2013.  
 

Vid behov kan utbildningsutskottet 
delegera uppgifter till Juridiska 
institutionen. 
 
Mot beslutet att lägga ned Master of 
European Law (JERLM) reserverar sig 
professorerna Jan Rosén, Cecilia 
Magnusson Sjöberg, Göran Millqvist och 
Mauro Zamboni. 

  
10. Tillsättningen av universitetslektoratet i 
straffrätt; utseende av sakkunniga,  
(dnr SU 2.3.1.2-1173-13). 

Uppdras åt dekanus att kontakta och utse tre 
sakkunniga, varav en med särskild uppgift 
att vara pedagogisk sakkunnig, i enlighet 
med förd diskussion. 

  
11. Förvaltningsberättelse och årsredovisning 
för Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för 
år 2012, (dnr SU FV-1.1.8-2314-13). 

Läggs till handlingarna. 
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12. Årsredovisning och förvaltningsberättelse 
för Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska 
fakulteten vid Stockholms universitet för år 
2012, (SU FV-1.1.8-1941-13). 

Antecknas att professor Jan Rosén ej deltar 
i beslutet.  
 
Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter och 
redaktören ansvarsfrihet samt lägga 
årsredovisning och förvaltningsberättelse 
till handlingarna.   

  
13. Verksamhetsberättelse för Stockholms 
miljörättscentrum för år 2012,  
(dnr SU FV-1.1.8-2187-13). 

Antecknas att professor Jonas Ebbesson ej 
deltar i beslutet. 
 
Till ordförande för punkten utses 
prodekanus, professor Marie Sandström. 
 
Läggs till handlingarna.  

  
14. Övriga frågor. Beslutas att Kårens studiebevakare tills 

vidare ges närvaro- och yttranderätt vid 
fakultetsnämndens sammanträden.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vid protokollet  
  
  
  
  
Emelie Kankaanpää  
  
  
  
Justeras  
  
  
  
  
Jonas Ebbesson  Göran Millqvist 
 


