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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

(a) Professor Antonina Bakardjieva 

Engelbrekt (gruppsuppleant),  

(a) Professor Mårten Schultz (a) Universitetslektor Jack Ågren 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Peter Wahlgren  

(x) Universitetslektor Åsa Hellstadius  

(x) Professor Anna Kaldal, fr.o.m. p. 3c)  

(a) Professor Mark Klamberg 

(vice ordförande) 

 

(x) Forskarstuderande Tim Holappa (a) Forskarstuderande Amanda 

Johansson Köves (gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Evelina Lund (a) Forskarstuderande Fredrik Sandberg 

(gruppsuppleant) 

(a) Forskarstuderande Sara Göthlin  

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(a) anmält förhinder 

 

Studierektor Pernilla Leviner 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Peter 

Wahlgren. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med tillägg av att punkt 9 

utgår. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2020-01-27.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2020-01-15—2020-03-07. 

Läggs till handlingarna. 

  

c) protokoll från Juridiska fakultetsnämnden, 

2020-01-28. 

Läggs till handlingarna. 
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d) ordförande informerar. Prodekanus informerar om att: 

• Ett dekan- och prefektmöte har 

hållits i Lund. Dessa möten 

syftar till att lyfta 

lärosätesgemensamma frågor. 

Denna gång diskuterades bland 

annat 

kvalitetsgranskningssystem och 

rekrytering av doktorander. 

• En skrivelse gällande riktlinjer 

för ersättning till handledare av 

övertidsdoktorander har av 

utskottets ordförande lämnats in 

till institutionsstyrelsen.  

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att:   

 • Kvalitetsgranskningen av 

forskarutbildningsämnet 

rättsvetenskap närmar sig 

slutskedet. Beredningen för 

utbildning på forskarnivå (BUF) 

har med utgångspunkt i 

granskningsgruppens rapport 

lämnat förslag på 

rekommendationer och 

nödvändiga åtgärder. 

Områdesnämnden fattar beslut 

om dessa den 18 mars. 

f) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• UKÄ kommer att genomföra en 

tematisk utvärdering gällande 

breddad rekrytering vilken 

startar i april 2020.  

  

g) Anmälan av reseberättelse från Fredrik 

Sandberg om deltagande i konferens i Bryssel, 

Belgien, den 22-24 januari 2020. 

Läggs till handlingarna. 

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Fråga om disputationsdatum samt utseende av 

och betygsnämndsledamöter vid disputation för 

forskarstuderande Haymanot Baheru, för 

avläggande av juris doktorsexamen med 

avhandlingstiteln ”Hyressättning”, (dnr SU FV-

4.2.9-0908-20). 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

5 juni 2020. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

universitetslektor Ola Jingryd, Malmö 

universitet. 
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Beslutas att till ordförande utse professor 

Jori Munukka, Stockholms universitet. 

 

Till betygsnämndsledamöter utses docent 

Richard Hager, Stockholms universitet, 

professor Annina H. Persson, Örebro 

universitet och professor emerita Boel 

Flodgren, Lunds universitet. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses 

professor Lars Henriksson, 

Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Slutseminarium har hållits den 30 januari 

2020. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

5. Fråga om byte av ämnesinriktning samt byte 

av huvudhandledare och handledare för 

forskarstuderande Marie Jarnesand, (dnr SU FV-

4.2.5-1177-20). 

Beslutas att bifalla ansökan om byte av 

ämnesinriktning från rättshistoria till 

processrätt. 

 

Beslutas vidare att entlediga professor 

Marie Sandström och professor Jan 

Schröder som huvudhandledare 

respektive handledare och istället utse 

professor Anna Kaldal till 

huvudhandledare och universitetslektor 

Henrik Bellander till handledare. 

 

Anna Kaldal närvarar ej vid beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

6. Ansökan från forskarstuderanden Haymanot 

Baheru om bidrag om 80 000 kr avseende 

tryckning av avhandling samt språkgranskning 

m.m., (dnr SU FV-2.1.1-0906-20). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

7. Ansökan från post dok Kelly Chen om  

50 129 kr för gästforskningsvistelse i London, 

Storbritannien den 20 april-15 maj 2020, (dnr 

SU FV-5.1.2-1081-20). 

Ansökan beviljas med upp till 35 209 kr. 

 

Uppdras åt ordförande att fatta beslut i 

ifråga om den del av ansökan som avser 

medel för traktamente. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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8. Ansökan från forskarstuderande Anna Horn 

om 15 400 kr för forskningsvistelse den 1-30 

juni 2020 i München, Tyskland, (dnr SU FV-

5.1.2-1195-20). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

Åsa Hellstadius närvarar ej vid beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

9. Antagning till forskarutbildningen 2020, 

diskussion. 

Information och diskussion. 

  

10. Förändrat ekonomiskt läge för FUF-medel, 

diskussion. 

Information och diskussion. 

  

11. Behov av ökat forskningsadministrativt stöd, 

diskussion. 

Information och diskussion. 

  

12. Tryckning av avhandling, diskussion. Information och diskussion. 

  

13. Riktlinjer för avslut av studier på forskarnivå 

vid Juridiska fakulteten, förslag att upphäva 

dokumentet.  

Beslutas att upphäva dokumentet 

Riktlinjer för avslut av studier på 

forskarnivå vid Juridiska fakulteten. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor.   

 

 

Vid protokollet  

  

 

 

Karolina Alveryd  

 
Ordförande     Justeras 

     

  

Godkänt 20-03-18    Justerat per e-post 20-03-18 

 

Teresa Simon-Almendal   Peter Wahlgren 


