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Ordinarie ledamöter

Suppleanter

(x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus
(x) Professor Marie Sandström, prodekanus
(x) Professor Jan Rosén, prodekanus
(x) Professor Henrik Edelstam
(x) Professor Wiweka Warnling Nerep
(a) Professor Cecilia Magnusson Sjöberg
(x) Professor Göran Millqvist, t.o.m. p. 13
(a) Professor Mauro Zamboni

() Professor Jan Andersson
() Professor Claes Peterson
() Professor Per Jonas Nordell
() Universitetslektor Annika Norée
() Professor Ulrik von Essen
(x) Professor Peter Wahlgren
() Professor Jan Kleineman
(a) Universitetslektor Teresa Simon
Almendal
(x) Forskarstuderande Katharina Voss
(x) Juris studerande Linnea Backman
(a) Juris studerande Jakob Jedemark

(x) Forskarstuderande Julia Tavaststjerna
(x) Juris studerande Therese Johansson
(a) Juris studerande Saga Wulf
Deltagande fackliga representanter:
(x) forskarstuderande Annika Blekemo,
SACO-S
(a) arkivarie Roger Nilsson, ST
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Ersättare:
() vakant

(x) närvarande
(a) anmält förhinder
Övriga närvarande: professor Peter Melz,
prefekt, stf. prefekt Christina Ramberg, juris
studerande Emelie Andrén.

Närvarande suppleanter: Forskarstuderande
Katharina Voss, juris studerande Linnea
Backman.

Föredragande:
Dekanus Jonas Ebbesson pp. 6, 9, 15.
Prodekanus Marie Sandström pp. 8, 10.
Prodekanus Jan Rosén pp. 7.
Kanslichef Emelie Nilsson
Utredaren Karin Englesson pp. 11-14.
Controller Karin Edman pp. 4-5.

ÄRENDE

ÅTGÄRD

1. Utseende av justeringsperson.

Beslutas utse forskarstuderande Julia
Tavaststjerna.

2. Fastställande av föredragningslistan.

Fastställs.

3. Anmälan av
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a) information från dekanus.

Information.

b) fakultetsnämndens protokoll 2013-09-09.

Ingen åtgärd.

c) fakultetsnämndens delegationsbeslut,
2013-08-26—2013-10-09.

Ingen åtgärd.

d) gästföreläsarlista.

Läggs till handlingarna enligt bilaga 12.

e) protokoll från Juridiska fakultetens
forskningsutskott, 2013-09-23.

Läggs till handlingarna.

f) protokoll från Juridiska fakultetens
utbildningsutskott,
2013-09-04.

Läggs till handlingarna.

g) protokoll från Juridiska fakultetens
lärarförslagsnämnd,
2013-10-04.

Läggs till handlingarna.

h) protokoll från Områdesnämnden för
humaniora, juridik och samhällsvetenskap,
2013-09-12.

Läggs till handlingarna.

i) information från Juridiska institutionen.

Information från prefekten, professor Peter
Melz.

BESLUTS- OCH
DISKUSSIONSÄRENDEN
4. Rörlig resurs för forskning, (dnr SU FV
2.1.1-1733-13).

Beslutas utse professorerna Jan Rosén och
Marie Sandström, den representant som
doktorandrådet utser, en juris
studeranderepresentant samt controller
Karin Edman att ingå i beredningsgrupp.
Uppdras vidare åt dekanus att besluta om
utdelande av medel ur den rörliga resursen.

5. Rörlig resurs för utbildning på grund- och
avancerad nivå, (dnr SU FV-2.1.1-1732-13).

Beslutas utse professorerna Jan Rosén och
Marie Sandström, den representant som
doktorandrådet utser, en juris
studeranderepresentant samt controller
Karin Edman att ingå i beredningsgrupp.
Uppdras vidare åt dekanus att besluta om
utdelande av medel ur den rörliga resursen.

6. Växling av Juridiska fakultetens UGAmedel.

Beslutas att inte växla UGA- medel mot
FUF- medel.
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7. Förslag om fastställande av riktlinjer
avseende avslut av studier på forskarnivå
(dnr SU FV-4.2.4-1421-13).

Uppdras åt arbetsgrupp bestående av
professorerna Jonas Ebbesson, Jan Rosén,
en forskarstuderanderepresentant samt
fackliga representanten, forskarstuderande
Annika Blekemo samt kanslichef Emelie
Nilsson att omarbeta riktlinjerna enligt förd
diskussion och presentera resultatet till
fakultetsnämndens decembermöte.

8. Åtgärder med anledning av HSV: s (UKÄ) Information från utbildningsutskottets
kvalitetsutvärdering avseende
ordförande, professor Marie Sandström.
magisterprogrammen, (dnr SU 522-3535-12).
9. Uppdrag åt forskningsutskottet avseende
kvalitetssäkring av forskarutbildningen.

Uppdras åt forskningsutskottet att
rapportera till fakultetsnämndens
januarimöte med dels en presentation av
kvalitet, kvalitetssäkringen och kontroll i
dag, dels förslag på eventuella ändringar.

10. Krav på högskolepedagogisk utbildning
vid anställnings- och befordringsärenden –
principbeslut, (dnr SU FV-2.3.1.6-3058-13).

Beslutas att vid tillsvidareanställning och
befordran av lärare skall sökande ha
genomgått högskolepedagogisk utbildning
om minst 7,5 hp. Vid anställning kan dock
läraren åläggas att inom två år genomgå
sådan utbildning. Undantag från detta krav
beviljas endast om sökande på annat sätt –
exempelvis genom självstudier eller
högskolepedagogisk utvecklingsarbete –
kan styrka att han eller hon har kunskaper
som motsvarar en sådan utbildning, dvs har
förmåga att med utgångspunkt i
högskolepedagogisk forskning reflektera
över universitetsundervisning och lärande i
juridik.

11. Tillsättningen av universitetslektoratet i
offentlig rätt, (dnr SU 612-2695-12).

Fakultetsnämnden beslutar erbjuda juris
doktor Pernilla Leviner anställning som
universitetslektor i offentlig rätt i enlighet
med lärarförslagsnämndens förslag, med
villkor enligt särskilt anställningsbeslut.
Fakultetsnämnden har vid bedömningen av
de sökandes meriter tagit hänsyn till
behörighetskraven och
bedömningsgrunderna som fastställts i
ledigkungörelsen.
Till anställningen finns fem sökanden.
Nämnden konstaterar att flera av sökandena
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är behöriga för anställningarna. Med stöd
av sakkunnigas bedömning anser nämnden
att tre sökanden framstår som mer
meriterade än övriga. Tätgruppen består av:
docent Jesper Ekroth, juris doktor Pernilla
Leviner samt juris doktor Annika Nilsson.
Nämnden bedömer dock att de två
sökanden som är aktuella för anställningen
är Jesper Ekroth och Pernilla Leviner.
Nämnden noterar att de sakkunniga har
rankat Jesper Ekroth högre än Pernilla
Leviner men att de båda sökandenas
vetenskapliga meriter inte väsentligen
skiljer sig åt. En av de ämnessakkunniga
rankar Pernilla Leviner högre i
vetenskapligt hänseende. Båda
ämnessakkunniga betonar dessutom att
Pernilla Leviner efter disputation har varit
mycket produktiv och har stor
utvecklingspotential. Sakkunniga anser att
Jesper Ekroth har större pedagogisk
erfarenhet än Pernilla Leviner. Nämnden
instämmer i detta men bedömer att Pernilla
Leviner uppfyller de krav som framgår av
utlysningen och noterar att hon genomgått
högskolepedagogisk utbildning.
Fakultetsnämnden bedömer att av dessa
båda sökanden har Pernilla Leviner störst
utvecklingspotential, störst förmåga att
samarbeta och störst lämplighet i övrigt för
att fullgöra arbetsuppgifterna.
Vid en samlad bedömning anser
fakultetsnämnden därför att Pernilla
Leviner bör erbjudas anställning som
universitetslektor.
Fakultetsnämnden konstaterar att Pernilla
Leviner har genomgått högskolepedagogisk
utbildning om 7,5 högskolepoäng.
12. Tillsättningen av universitetslektoratet i
finansiell reglering; utseende av sakkunniga,
(dnr SU FV-2.3.1.2-2377-13).

Uppdras åt dekanus att kontakta och utse
tre sakkunniga, varav en med särskild
uppgift att vara pedagogisk sakkunnig, i
enlighet med förd diskussion.
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13. Tillsättningen av universitetslektoratet i
processrätt; utseende av sakkunniga, (dnr SU
FV-2.3.1.2-2376-13).

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

14. Ansökan från Henric Falkman om att
antas till docent, (dnr FV SU-2.3.2-0182-13).

Beslutas att anta Henric Falkman som
docent i civilrätt i enlighet med
lärarförslagsnämndens förslag.
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Vidare beslutas att befria honom från
lärarprov då nämnden anser att han
uppfyller kravet på pedagogisk meritering
genom sin lärarverksamhet.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
15. Utseende av styrelseledamöter och
föreståndare till Stockholms Centrum för
kommersiell rätt (SCCL) för mandatperioden
2014-01-01 – 2016-12-31,
(dnr SU FV-3080-13).

Beslutas föreslå rektor att såsom
styrelseledamöter utse justitierådet, juris
doktor Stefan Lindskog, professorerna Jan
Kleineman, Peter Melz och Jan Rosén,
docenterna Mia Carlsson, Teresa Simon
Almendal, advokaterna Johan Gernandt,
Lena Frånstedt Lofalk, André Andersson
samt direktör Hans Wibom.
Beslutas även föreslå rektor att till
föreståndare utse chefsjurist Sören Öman.
Antecknas att professorerna Jan Rosén och
Peter Melz ej närvarar vid beslutet.

16. Övriga frågor.

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Karin Englesson

Justeras

Jonas Ebbesson

Julia Tavaststjerna

