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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  
(x) Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Pernilla Leviner  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Hevi Dawody Nylén () Forskarstuderande Tim Holappa 
(x) Juris studerande Ellinore Hedgren 
Rylander 
(a) 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 
Universitetslektor Claes Granmar, SACO-S 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Controller Emma Geira, 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 Claes 

Lernestedt. 
 
Vidare beslutas att till ordförande för p. 8 
utse professor Torben Spaak. 

  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om: 
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• det positiva beslut att ändra SU:s 
kvalitetsgranskningscyklar från 
nuvarande tre till sex år samt att den 
planerade utbildningsgranskningen 
av juristprogrammet skjuts upp till 
HT 2021; rektor är även intresserad 
av juridiska institutionens interna 
kvalitetsgranskningssystem som 
bl.a. har fokus på bl.a. 
resursstudenter; 

• aktiv OM-grupp på SU:s centrala 
nivå som under våren har hanterat 
ett stort antal utbildningsrelaterade 
frågor med anledning av den 
pågående Coronapandemin; 

• fakultetens negativa inställning till 
det förslag som innebär att studenter 
får behålla sina högskolepoäng 
oavsett fusk vid antagning till 
högskoleutbildning har synliggjorts 
i SU:s remissvar;   

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2020-04-21. Ingen åtgärd. 
  
c) fakultetsnämndens delegationsbeslut,  
2020-04-05—2020-05-19. 

Ingen åtgärd. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2020-04-22. 

Läggs till handlingarna. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2020-03-16, 2020-04-28. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus för forskningsutskottet 
informerar om: 

• den planerade och institutionens 
hittills enda digitala disputation av 
Haymanot Baheru den 5 juni; 
inga andra disputationer är inbokade 
för tillfället; 

• avslutat intensivt arbete med 
doktorandantagning med stort antal 
sökande uteslutande via länk 
inklusive beredning och intervjuer; 

• att huvudområdet rättsinformatik 
med Peter Wahlgren i spetsen har 
getts möjligheten att delta i ett 
Marie Curie-projekt med tre stycken 
doktorander placerade vid Juridiska 
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institutionen vilka kommer att i 
närtid behöva antas via forsknings-
utskottet i ett nytt antagnings-
förfarande; 

• att som en följd av 
utbildningsrapporten till 
områdesnämnden behöver vår 
forskarutbildning säkerställa 
rättssäker doktorandantagning utan 
beroende av handledaryttrande och 
att forskningsutskottet kommer att 
utse en arbetsgrupp för hantering av 
åtgärden. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2020-05-18. 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus kommenterar aktuella ärenden 
utifrån gällande kriterier samt 
behörighetskrav. 

  
g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2020-05-06.  
 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2020-03-25. 
 

Läggs till handlingarna. 

i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 
• generellt mycket arbetsintensiv 

period på institutionsnivå; 
• att arbetstidsriktlinje revideras men 

hinner ej träda i kraft till HT20; 
• behovet att uppdatera riktlinje för 

ämnesföreståndare, 
• erbjudande om donation av 

konstverk; 
• den färdiga riktlinjen gällande 

undervisning för HT20 med 
anledning av rådande pandemiläge. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichef presenterar en övergripande 
ekonomigenomgång av bokslut för tertial I 
2020 för Juridiska fakulteten; uppskattat 
helårsresultat för år 2020 är sämre än för 
2019 dock bättre än budgeterat och kan 
hänvisas till rådande pandemiläge. 
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k) information från Linjerådet. Linjerådet presenterar utfallet från 
studentenkät beträffande distans-
undervisning; enkäten har haft bra 
svarsfrekvens från samtliga terminer och 
övervägande positiva resultat från 
erfarenheter av digital undervisning; dock 
visar enkäten att studenters motivation har 
påverkats negativt.  

  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Rapportering budgetläge juridiska 
fakulteten första tertial 2020. 

Information. 

  
5. Rörlig resurs. Information och diskussion. 
  
6. Ansökan från universitetslektor Petra 
Herzfeld Olsson om befordran till professor i 
arbetsrätt (SU FV-2.3.2-2522-19).  

Beslutas att föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Petra Herzfeld Olsson till 
professor i arbetsrätt. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
7. Förslag till ämne för fakultetsgemensam 
konferens Stiftelsen Juridisk 
Fakultetslitteratur i Stockholm.  

Beslutas att till konferensämne föreslå i 
första hand ”Stockholmsmodell för 
forskning”, i andra hand kombination av 
”Stockholmsmodell för forskning” och 
”Artificiell intelligens”, och i tredje hand 
”Artificiell intelligens”. 
 
Professorerna Teresa Simon-Almendal och 
Pernilla Leviner deltar ej i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
8. Utseende av styrelseledamöter, två 
revisorer jämte personliga suppleanter för 
Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets 
tidskrift för mandatperioden 2020-07-01–
2023-06-30 (dnr SU FV- 1.2.2- 2198-20).  

Beslutas att utse professorerna Jessika van 
der Sluijs, Cecilia Magnusson Sjöberg, Per 
Jonas Nordell, Boel Flodgren och Pernilla 
Leviner, advokat Jan-Mikael Bexhed samt 
adjunkt Mattias Appelberg för mandat-
perioden 2020-07-01–2023-06-30. 
 
Beslutas att utse professor Jessika van der 
Sluijs till ordförande. 
 
Beslutas vidare att utse auktoriserade 
revisorerna Josefine Fors och Johanna 
Hellström till revisorer och auktoriserade 
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revisorerna Mikael Östblom och Mariette 
Arfsvik till revisorssuppleanter. 
 
Professorerna Jessika van der Sluijs och 
Pernilla Leviner deltar ej i beslutet. 

  
9. Val av ordförande för Justitierådet Edvard 
Cassels stiftelse för mandatperioden 2020-
07-01-2023-06-30, (SU FV-1.2.2-2066-20). 
 

Beslutas att utse professor Göran Millqvist 
till ordförande för Justitierådet Edvard 
Cassels stiftelse för mandatperioden 2020-
07-01-2023-06-30. 

  
10. Verksamhetsberättelse för 2019 för 
Juridiska föreningen, redogörelse över hur 
medlen från juridiska fakulteten används 
samt begäran om medel för verksamhetsåret 
2020, (SU FV-1.1.8- 2138-20). 

Beslutas att överföra medel om 219 000 kr 
till Juridiska föreningen. 
 
Redogörelsen för år 2019 läggs till 
handlingarna. 

  
11. Fastställande av sammanträdestider för 
höstterminen 2020 samt preliminära 
sammanträdestider för våren 2021 kl. 13-15 
om inget annat anges. 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
för höstterminen 2020: 2020-09-08, 2020-
10-20, 2020-12-15. 
 
Vidare beslutas att fastställa preliminära 
sammanträdestider vårterminen 2021: 
2021-01-26 (heldag), 2021-03-09, 2021-04-
20 samt 2021-06-01 (kl.10-12). 

  
Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
 
 

 

Vid protokollet  
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande (pp.3a-7, 9-11)      
Jessika van der Sluijs 
 
 
Ordförande (p.8)     
Torben Spaak   Justeras 

Claes Lernestedt 
     


