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Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten  

(fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut av 
dekanus 2012-05-04 och reviderad av fakultetsnämnden 2016-10-25.) 

 

Arbetsuppgifter 

Lärarförslagsnämnden är ett beredande organ för Juridiska fakultetsnämnden i anställnings- 
befordrings- och docentärenden. Dess uppgifter är att: 

• Granska ansökningar, rangordna sökande och ge förslag till beslut i ärenden som rör 
tillsvidareanställning av professor och universitetslektor samt i ärenden som rör 
anställning av biträdande universitetslektor och post doktor. 

• Bedöma om lärare med allmän visstidsanställning eller vikariat, vars anställning kan 
komma att övergå till tillsvidareanställning, uppfyller behörighetskraven för 
anställningen. 

• Ge förslag till beslut i ärenden avseende befordran till professor och    
       universitetslektor. 

• Granska anhållan och ge förslag till beslut i ärenden som rör anställning av gästprofessor, 
adjungerad professor och affilierad professor. 

• Ge förslag till beslut i ärenden avseende antagning som oavlönad docent. 

Lärarförslagsnämnden ska vid beredningen bland annat beakta de bedömningskriterier som 
fastställts av Juridiska fakultetsnämnden. Lärarförslagsnämndens förslag ska motiveras. 

Som ett led i beredningen av ett anställnings- eller befordringsärende kan 
lärarförslagsnämnden kalla en sökande till intervju, provföreläsning eller liknande. 
Lärarförslagsnämnden kan även kalla sakkunniga i ärendet. 

Vidare ska lärarförslagsnämnden i samråd med prefekten för Juridiska institutionen ansvara 
för den långsiktiga planeringen av lärarförsörjningen vid Juridiska fakulteten. 
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Sammansättning och beslutsförhet 

Lärarförslagsnämnden ska bestå av följande personer: 

• Dekanus (ordförande). 

• Förste prodekanus (vice ordförande). 

• Två ytterligare lärarrepresentanter, som är tillsvidareanställda vid Juridiska institutionen 
(minst 50 %)  och har vetenskaplig kompetens. 

• Två studentrepresentanter, en från grundutbildningen och en från forskarutbildningen. 

Lärarrepresentanterna utses av Juridiska fakultetsnämnden. Mandatperioden är tre år. För 
lärarrepresentanterna och studentrepresentanterna ska utses suppleanter. 

Lärarförslagsnämnden är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande inklusive 
dekanen eller prodekanen. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst. 

Prefekten och ställföreträdande prefekten vid Juridiska institutionen har närvaro- och 
yttranderätt vid mötena. 

De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att utse varsin representant samt en ersättare för 
denne, som med närvaro- och yttranderätt får delta i nämndens möten.  
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