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Ordinarie ledamöter  

 

(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 

 

() Professor Jori Munukka 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus () Professor Per Jonas Nordell 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 

prodekanus 

() Universitetslektor Kavot Zillén 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Pål Wrange  

(x) Professor Christina Ramberg fr.o.m. p.3c  

(x) Professor Claes Lernestedt  

(x) Professor Pernilla Leviner  

(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  

() Forskarstuderande Hevi Dawody Nylén (x) Forskarstuderande Tim Holappa 

(x) Juris studerande Ellinore Hedgren 

Rylander 

(x) Juris studerande Siri Telmen 

() Juris studerande Nicolas Kitzler 

(gruppsuppleant) 

() Juris studerande Emma Johansson 

(gruppsuppleant) 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Adjunkt, Annika Blekemo, SACO-S 

() Arkivarie Roger Nilsson, ST 

 

(x) närvarande via länk 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande 

Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 

Professor Jane Reichel, stf. prefekt 

Kanslichef Catharina Sitte Durling 

Adjunkt Mattias Appelberg, t.o.m. p.4 

Handläggare Agita Akule-Larsson 

 

 

Ersättare: 

() Professor Roger Österman 

() Utredare Elin Olson Wincent 

 

  

ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Pål Wrange. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 

  

3. Anmälan av  

  

a) information från dekanus samt prodekanus 

för forskningsutskottet. 

Dekanus informerar om att: 

• på samtliga nivåer vid SU har pågått 

intensivt arbete med övergång till 

digital undervisning och 

examination med anledning av den 

pågående Coronapandemin och att 

resultaten av övergången är i 
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huvudsak positiva samt att SU 

centralt särskilt bevakar bl.a. 

studentgenomströmningen, fusk och 

studiemiljön; dekanus ingår även i 

en särskild krisgrupp på SU-nivå 

som i nuläget arbetar utifrån 

premissen att undervisning och 

examination sannolikt kommer att 

vara digital hela VT20 och 

inledningsvis under HT20; 

• universitetets ekonomi är ansträngd 

vilket beror på en rad faktorer som 

har inträffat samtidigt: lägre 

studenttal, att myndighetskapitalet 

sjunker i rask takt samt att 

enhetshyrorna prognostiseras att 

öka avsevärt mot bakgrund av att 

nya Albano blir klart; 

• vicerektorerna har utsett ekonomie 

doktor Lars Hörngren till 

hedersdoktor i juridik; 

• Områdesnämnden har nyligen 

beslutat gällande SU:s interna 

granskning av forskarutbildningen i 

rättsvetenskap om en åtgärd och tre 

rekommendationer vilka kommer 

att under hösten 2020 hanteras via 

bl.a. fakultetsnämnden. 

 

Prodekanus för forskningsutskottet 

informerar om att: 

• genom utbildningsrapporten till 

områdesnämnden har vår 

forskarutbildning fallit väl ut och att 

forskningsutskottet har god 

beredskap för hantering av 

åtgärdsplanen; 

• forskningsutskottet är i intensivt 

skede med att hantera årets 

antagning till forskarutbildningen 

och att antagningsmötet kommer att 

äga rum via det digitala 

mötesverktyget Zoom.   

  

b) fakultetsnämndens protokoll 2020-03-03. Ingen åtgärd. 

  

c) fakultetsnämndens delegationsbeslut,  

2020-02-13—2020-03-31. 

Ingen åtgärd. 
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d) protokoll från Juridiska fakultetens 

utbildningsutskott, 2020-02-06. 

Läggs till handlingarna. 

 

Ordföranden informerar om att de initialt 

planerade kursgranskningarna skjuts fram 

till HT20. 

 

  

e) protokoll från Juridiska fakultetens 

lärarförslagsnämnd, 2020-03-26. 

Läggs till handlingarna. 

 

Dekanus informerar om aktuella 

rekryterings- och befordringsärenden. 

  

f) protokoll från Områdesnämnden för 

humanvetenskapliga området, 2020-03-18.  

 

Läggs till handlingarna. 

 

g) protokoll från Juridiska 

institutionsstyrelsen, 2020-02-19. 

 

Läggs till handlingarna. 

h) information från Juridiska institutionen. Prefekturen informerar om: 

• sin mycket arbetsintensiva period 

mot bakgrund av omställningen till 

digital verksamhet med gott resultat 

för institutionen; 

• uppskjuten granskning av 

juristprogrammet och 

kompletteringsutbildningen; 

• att Per Ahlin har utsetts till 

studierektor för utbildningen på 

grund- och avancerad nivå och 

kommer att bl.a. fokusera på 

kvalitetssäkring; 

• att Jaan Paju från HT20 ersätter 

Pernilla Leviner som ny 

studierektor för forskarutbildningen. 

  

i) information från Juridiska 

fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om att: 

• SU:s interna kvalitetssäkrings-

system pausas i ett år för samtliga 

utbildningar; 

• dekanbeslutet som möjliggör avsteg 

från kursplaner med anledning av 

Coronaläget kan komma att vara 

aktuellt även längre fram i tiden; 

• de genomförda heldigitala 

disputationerna på Human-

vetenskapliga området har fungerat 

mycket väl. 
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j) information från Linjerådet. Linjerådet informerar om: 

• studenters önskemål att diskutera 

nya regler för meritering till 

notarietjänstgöring, lämpligen i 

Arbetsmarknadsrådet; 

• studenters önskemål om 

förtydligande kring 

examinationsformer för resterande 

VT20. 

  

BESLUTS- OCH 

DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  

4. Ekonomi. Information och diskussion. 

  
5. Rörlig resurs. Bordläggs. 

  

6. Magisterprogram i miljörätt. Beslutas att inrätta utbildningsprogrammet 

samt fastställa utbildningsplanen enligt 

bil.7. 

  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

7. Magisterprogram i folkrätt. Beslutas att inrätta utbildningsprogrammet 

samt fastställa utbildningsplanen enligt 

bil.8. 

 

Professor Pål Wrange deltar ej i beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

8. Utseende av styrelse och föreståndare för 

Institutet för rättsinformatik (SU-FV-1.2.2-

1279-20).  

Beslutas att föreslå rektor att till ledamöter 

utse professorerna Cecilia Magnusson 

Sjöberg, Per Jonas Nordell, Mauro 

Zamboni, Peter Wahlgren, säkerhetschef 

Anne-Marie Eklund Löwinder, advokat 

Björn Johansson Heigis, jur. kand. Annika 

Palm samt juris doktor Liane Colonna för 

mandatperioden 2020-01-01-2022-12-31. 

 

Beslutas vidare att föreslå rektor att till 

föreståndare utse professor Peter Wahlgren. 

  

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för 

Stockholm Institute for Scandinavian Law 

för 2019. 

Läggs till handlingarna. 

  

Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet  

  

 
Agita Akule-Larsson   

 

 

 

 

Ordförande     Justeras 

 

 

 
     

Jessika van der Sluijs   Pål Wrange (pp.3a-6, 8-9)  

 

 

 

 

    Christina Ramberg (p.7)  

Pål Wrange


Pål Wrange


Pål Wrange


Pål Wrange


Pål Wrange


Pål Wrange



