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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Torben Spaak, prodekanus () Professor Per Jonas Nordell 
(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus 

(xx) Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Pål Wrange  
(xx) Professor Christina Ramberg  
(xx) Professor Claes Lernestedt  
(xx) Professor Pernilla Leviner  
(xx) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(xx) Forskarstuderande Evelina Lund () Forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami 
() Juris studerande Bekka Tarabay 
(xx) Juris studerande Siri Telmen 

() Juris studerande Nicolas Kitzler 
(gruppsuppleant) 
() Vakant (gruppsuppleant) 

 
Deltagande fackliga representanter: 
() Professor Roger Persson-Österman, 
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
xx) närvarande via länk 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

 
Ersättare: 
(xx) Universitetslektor Claes Granmar 
() Utredare Elin Olson Wincent 
 

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Björn 

Lundqvist. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om att: 

• trots fokus på pandemiläget, löper 
verksamheten på utan större hinder 
och att statistiken från den 
regelbundna HÅS- och HÅP-
uppföljningen från juni 2020 visar 
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en liten uppgång i helårsprestationer 
för juridiska institutionen; 

• institutionens satsning på utökat 
antal studieplatser för svenska 
studenter inom ramen för 
regeringens krisåtgärder har inte 
fallit ut lika väl som planerat; 

• den områdesövergripande 
krisledningsgruppen med anledning 
av Covid-19 har sammanträtt även 
under sommaren för att bl.a. hantera 
frågor som inspark och andra 
introduktionstillställningar; SU 
håller en fortsatt försiktig linje 
beträffande öppnande av campus, 
kopplat till SU:s geografiskt 
kollektivtrafikmässiga läge samt 
studentantalet som är större jämfört 
med flertal andra lärosäten.  

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2020-06-02. Ingen åtgärd. 
  
c) fakultetsnämndens delegationsbeslut,  
2020-05-25—2020-08-18. 

Ingen åtgärd. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2020-06-03. 

Läggs till handlingarna. 
 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2020-05-25_26. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus för forskningsutskottet 
informerar om: 

• att av de tre nyantagna 
forskarstuderande med 
internfinansiering har två påbörjat 
sin utbildning samt att den tredje 
börjar den 1 oktober; 

• att arbete har påbörjats i den 
särskilda arbetsgruppen för 
nödvändig åtgärd för att fånga upp 
den kritik som framkommit vid 
granskningen av vår forskar-
utbildning med god prognos för att 
bli klart till utsatt tidpunkt; 

• från och med HT 2020 har 
prefekturen närvaro- och 
yttranderätt vid utskottets 
sammanträden; 
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• beslutet att sänka tryckbidragstaket 
för avhandlingar med anledning av 
generellt låga tryckpriser; 

• beslutet att, oavsett format, hålla 
Forskardagen under våren 2021 
med temat för den uppskjutna 
Forskardagen 2020. 

  
f) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2020-06-10.  
 

Läggs till handlingarna. 
 

g) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2020-05-20. 
 

Läggs till handlingarna. 

h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 
• att det pågår revideringsarbete av 

arbetstidsriktlinjer för lärare där 
man önskar prioritera 
kursföreståndarskapet på 
grundkursnivå; 

• att det vid förlängt Covid-19-läge 
förväntas nya krav vid arbete samt 
utbildning på distans vilka bemöts 
via det månatliga prefektbrevet; 

• institutionen verkar för inköp av 
mötestekniska lösningar till 
institutionens möteslokaler; 

• avsikten att delegera fler 
arbetsuppgifter till 
ämnesföreståndare. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om tidsplanen 
gällande det kommande valet till 
fakultetsnämnd och val av förslag till 
dekanus och prodekanus. 

  
j) information från Linjerådet. Ingen information.  
  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Rörlig resurs. Information och diskussion. 

 
Uppdras åt dekanus att vid nästkommande 
nämndsammanträde lägga fram förslag till 
utlysning för 2020. 
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5. Utseende av styrelseledamöter för 
Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur för 
mandatperioden 2020-10-01–2021-09-30 
samt årsberättelse för 2019 (SU FV-1.1.1-
3094-20). 

Beslutas att till styrelseledamöter utse 
professorerna Mauro Zamboni och Jori 
Munukka för mandatperioden 2020-10-01 – 
2021-09-31. 
 
Årsberättelsen läggs till handlingarna. 

  
6. Utseende av styrelse 28 oktober 1982 för 
mandatperioden 2020-07-01-2023-06-30, 
(SU FV-1.2.2-2066-20). 
 

Beslutas att till styrelseledamöter utse 
professor Pernilla Leviner, 
universitetslektor Elisabeth Ahlinder och 
forskarstuderande Alexander Unnersjö och 
till suppleanter utse professorerna Peter 
Melz och Jori Munukka samt 
forskarstuderande Emelie Kankaanpää 
Thell för mandatperioden 2020-07-01-
2023-06-30. 
 
Professor Pernilla Leviner deltar ej i 
beslutet. 

  
7. Verksamhetsberättelse IRI för 2019 (SU 
FV-1.1.8-2633-20). 

Läggs till handlingarna. 

  
8. Utseende av styrelse Stiftelsen Stockholm 
Institute for Scandinavian Law (SU FV-
1.2.2-2347-20). 

Beslutas att till styrelseledamöter utse 
professorerna emeriti Ulf Bernitz och Said 
Mahmoudi samt professor Antonina 
Bakardjieva Engelbrekt för mandatperioden 
2020-07-01 – 2022-06-30. 

  
9. Entledigande av styrelseledamot samt 
utseende av ny ledamot för Institutet för 
social civilrätt (SU FV-1.2.2-3024-20). 

Beslutas att föreslå områdesnämnden att 
föreslå rektor att entlediga 
styrelseledamoten Johan Schelin samt att 
utse Erik Sinander till ny styrelseledamot 
för mandatperioden fram till 2021-12-31. 

  
10. Utdelning ur Stockholms stads fond för 
främjande av vetenskaplig forskning inom 
Stockholms högskolas stats- och 
rättsvetenskapliga avdelning (1913-1914 års 
dispositions-fond) samt Stats- och 
rättsvetenskapliga avdelningens 
dispositionsfond 1915-1924 (SU FV-2.1.9-
3179-20). 

Beslutas att utlysa medel ur Stockholms 
stads fond för främjande av vetenskaplig 
forskning inom Stockholms högskolas 
stats- och rättsvetenskapliga avdelning 
(1913-1914 års dispositions-fond) samt 
Stats- och rättsvetenskapliga avdelningens 
dispositionsfond 1915-1924 i enlighet med 
bilaga 9 samt uppdra åt dekanus att föreslå 
rektor att fatta beslut om stipendier i 
nämnda fonder.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
Övriga frågor.               Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet 
 
  
Agita Akule-Larsson   
 
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Björn Lundqvist 


