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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(x) 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, t.o.m.p.13  
(x) Professor Pernilla Leviner  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Evelina Lund () Forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami 
(x) Juris studerande Ellinor Hedgren 
Rylander 
(x) Juris studerande Amanda Carlsson-Frost 

() Juris studerande Nicolas Kitzler 
(gruppsuppleant) 
() Juris studerande vakant 
(gruppsuppleant) 

 
Deltagande fackliga representanter: 
() Professor Roger Persson-Österman, 
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande via länk 
(a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Universitetslektor Per Ahlin, t.o.m.p.9 
Controller Maria Gärdelöv, t.o.m.p.5 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse juris studerande Ellinor 

Hedgren Rylander. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Ingen information. 
  
b) fakultetsnämndens protokoll 2020-10-20. Ingen åtgärd. 
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c) fakultetsnämndens delegationsbeslut.  
2020-09-29—2020-11-18. 

Ingen åtgärd. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2020-10-21. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus för utbildningsutskottet 
hänvisar till utbildningsutskottets 
verksamhetsrapport i p.18. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2020-10-13, 2020-11-10. 

Läggs till handlingarna.  
 
Prodekanus för forskningsutskottet 
kommenterar det intensiva arbetet med bl.a. 
reformeringen av antagningsförfarandet 
samt revideringen av en rad för forskar-
utbildningen relevanta styrdokument samt 
hänvisar till forskningsutskottets rapport i 
p.19. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2020-11-03, 2020-11-16, 
2020-11-24. 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus kommenterar docentärenden som 
under HT 20 inte har kunnat prioriteras av 
utrymmesskäl men hanteras på 
lärarförslagsnämndens sista sammanträde i 
december. 

  
g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2020-10-14, 
2020-11-11. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2020-11-04. 
 

Läggs till handlingarna. 

i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 
• genomfört val av ny 

institutionsstyrelse från årsskiftet 
för en treårig mandatperiod; 

• att den planerade 
utbildningsgranskningen av 
juristprogrammet är framflyttad till 
2022 samt att den genomförda 
granskningen av forskarprogrammet 
har bidragit med kunskap inför 
kommande granskningar. 

  



STOCKHOLMS UNIVERSITET PROTOKOLL #7, 2020 
Juridiska fakultetsnämnden 2020-12-15 
 SLUTGILTIG 
 

3 (7) 

j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om att Maria 
Gärdelöv blir juridiska fakultetens 
controller. 

  
k) information från Linjerådet. Ingen information.  
 
 

 

BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Revidering av Juridiska fakultetens 
besluts- och delegationsordning. 

Beslutas att fastställa revideringar i besluts- 
och delegationsordning för Juridiska 
fakulteten enligt bilaga 12, som ska gälla 
från och med 1 januari 2021. 

  
5. Juridiska fakultetens budget 2021. Beslutas att fastställa fakultetens budget för 

2021 enligt bilaga 13. 
  
6. Återredovisning av medel för 
implementeringen och uppföljningen av 
Rambeslutet. 

Fakultetsnämnden tar del av Juridiska 
institutionens rapport. 

  
7. Förlängt mandat Lärarförslagsnämnden. Beslutas att förlänga mandatperioden till 1 

februari 2021. 
  
8. Kartläggning av Juridiska fakultetens och 
Juridiska institutionens arbete med 
resursstudenter samt studenter med 
omsorgsansvar för minderåriga. 

Fakultetsnämnden tar del av rapporten. 

  
9. Ändring av utbildningsplan för 
kompletteringsutbildningen för utländska 
jurister. 
 

Beslutas att fastställa ändringar i 
utbildningsplanen för kompletterings-
utbildningen för utländska jurister enligt 
bilaga 14. 

  
10. Ansökan från universitetslektor Eleonora 
Rosati om befordran till professor i 
immaterialrätt (SU FV-2.3.2-3949-19). 

Beslutas att föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Eleonora Rosati till 
professor i immaterialrätt. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
11. Ansökan från universitetslektor Karin 
Åhman om befordran till professor i statsrätt 
(SU FV-2.3.2-0900-20). 

Beslutas att föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Karin Åhman till 
professor i statsrätt. 
 
Professor Pernilla Leviner och 
forskarstuderande Evelina Lund deltar ej i 
beslutet. 
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Punkten förklaras omedelbart justerad. 
  
12. Ansökan från juris doktor Hedvig Bernitz 
om att bli antagen som oavlönad  
docent i offentlig rätt (SU FV-2.3.2-4397-
19). 

Beslutas att anta juris doktor Hedvig 
Bernitz som oavlönad docent i offentlig 
rätt, i enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Hedvig Bernitz från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
13. Ansökan från biträdande universitets-
lektor Frantzeska Papadopoulou Skarp om 
befordran till universitetslektor i civilrätt med 
inriktning mot immaterialrätt (SU FV-2.3.2-
1973-20). 

Beslutas att befordra biträdande 
universitetslektor Frantzeska Papadopoulou 
Skarp till anställningen som universitets-
lektor i civilrätt med inriktning mot 
immaterialrätt, i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
14. Lektorat i offentlig rätt (SU FV-2.3.1.2-
1274-19). 

Fakultetsnämnden konstaterar att de 
sakkunniga bedömt både Helene Andersson 
och Michaela Ribbing som kompetenta, 
men att den ene ämnessakkunnige bedömer 
att Helen Andersson har klart svagare 
meriter inom ämnesinriktningen för den 
aktuella anställningen. Fakultetsnämnden 
håller med om den bedömningen samt 
bedömer att Michaela Ribbing har 
ytterligare meriter som har betydelse för 
anställningen och de arbetsuppgifter som 
ingår i den. 
 
Beslutas att erbjuda Michaela Ribbing 
anställningen som universitetslektor i 
offentlig rätt, och, för det fall hon tackar 
nej, erbjuda Helene Andersson 
anställningen, i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Michaela 
Ribbing inte har genomgått 
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högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng och 
anser inte heller att hon har motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt. 
Nämnden beslutar därför att, för det fall 
Michaela Ribbing erbjuds anställningen, 
ålägga henne att genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om minst 
15 högskolepoäng under de första två åren 
av anställningen. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Helene 
Andersson har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng.  
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 

  
15. Lektorat i rättsinformatik (SU FV-
2.3.1.2-0458-20). 

Juridiska fakultetsnämnden konstaterar att 
båda ämnessakkunniga har i vetenskapligt 
avseende rangordnat Liane Colonna före 
Katarina Fast Lappalainen och att den 
pedagogiska sakkunniga rangordnat 
Katarina Fast Lappalainen före Liane 
Colonna.  
 
Fakultetsnämnden finner ingen anledning 
att göra någon annan bedömning än 
Lärarförslagsnämnden, som bedömt att 
Liane Colonna inte uppfyller det i 
ledigkungörelsen uppställda 
behörighetskravet på mycket goda 
kunskaper i svenska. Fakultetsnämnden 
konstaterar därför, till skillnad från 
Lärarförslagsnämnden, att endast Katarina 
Fast Lappalainen är aktuell för 
anställningen. 
 
Beslutas att erbjuda Katarina Fast 
Lappalainen anställningen som 
universitetslektor i rättsinformatik, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
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Beslutas vidare att ärendet ska tas upp för 
förnyad prövning i Lärarförslagsnämnden 
för det fall Katarina Fast Lappalainen 
tackar nej till anställningen.  
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Katarina 
Fast Lappalainen har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng.  
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Professor Teresa Simon-Almendal deltar ej 
i beslutet. 

  
16. Biträdande lektorat i rättsinformatik (SU 
FV-2.3.1.2-4452-20). 

Beslutas att utlysa ett biträdande 
universitetslektorat i rättsinformatik och att 
fastställa anställningsprofilen med ändring i 
enlighet med förd diskussion, enligt bilaga 
15. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
17. Årsredovisning och revisionsberättelse 
Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond för 
arbetsrättslig forskning (SU FV-1.1.8-4211-
20). 

Bordläggs. 

  
18. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Utbildningsutskottet.  

Fakultetsnämnden tar del av 
Utbildningsutskottets rapport. 

  
19. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Forskningsutskottet. 

Fakultetsnämnden tar del av 
Forskningsutskottets rapport. 

  
20. Verksamhetsberättelse för Institutet för 
social civilrätt för 2019 (SU FV-1.1.8-4472-
20). 

Läggs till handlingarna. 

  
21. Utseende av ledamöter i styrelsen samt 
föreståndare för Stockholms centrum för 
internationell rätt (SCILJ) för perioden 2021-
01-01 – 2023-12-31 (SU FV-1.2.2-4775-20). 
 

Fakultetsnämnden ställer sig bakom 
prefektens förslag till rektor att, efter 
yttrande av Områdesnämnden för 
humanvetenskap, utse styrelse och 
föreståndare för Stockholms centrum för 
internationell rätt (SCILJ) för perioden 
2021-01-01 – 2023-12-31. 
 
Professor Pål Wrange deltar ej i beslutet. 
 



STOCKHOLMS UNIVERSITET PROTOKOLL #7, 2020 
Juridiska fakultetsnämnden 2020-12-15 
 SLUTGILTIG 
 

7 (7) 

22. Fastställande av sammanträdestider för 
vårterminen 2021 samt preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2021.  
 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
för vårterminen 2021: 2021-01-26 (heldag), 
2021-03-09, 2021-04-20 samt 2021-06-01 
(kl.10-12). 
Beslutas att fastställa preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2021: 
7 september, 19 oktober och 14 december. 
 

Övriga frågor. Avgående ledamöter avtackas. 
  

 
Vid protokollet 
 
  
Agita Akule-Larsson   
 
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Ellinor Hedgren Rylander 


