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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus (x) Professor Pål Wrange (gruppsuppleant) 
t.o.m.p.5 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus 

(x) Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) t.o.m.p.7 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(x) Professor Anna Kaldal  
(x) Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Roger Persson Österman  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Evelina Lund () Forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami 
(x) Juris studerande Ellinor Hedgren 
Rylander 
(x) Juris studerande Erik Hellsing 

() Juris studerande Elin Englund 
(gruppsuppleant) 
() Juris studerande Emanuel Sonstrand 
(gruppsuppleant) 

 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Universitetslektor Claes Granmar, 
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande via länk 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Professor Jane Reicher, stf. prefekt, p.6 
Controller Maria Gärdelöv, t.o.m.p.3i 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

 
Ersättare: 
() Universitetsadjunkt Annika Blekemo 
() Utredare Elin Olson Wincent 
 

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Torben Spaak. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om 

• rektorsbeslutet om att, med 
anledning av pandemiläget, skjuta 
upp utnämningen av årets 
hedersdoktorer; 
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• att den områdesövergripande 
krisledningsgruppen med anledning 
av Covid-19 har fortsatta 
kontinuerliga träffar i syfte att 
hantera aktuella samt långsiktiga 
frågor och att SU håller en fortsatt 
mycket försiktig linje beträffande 
campusverksamhet, samt att inga 
förändringar är att vänta under 
VT21. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2020-12-15. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2020-12-03. 

Läggs till handlingarna. 
 
Utbildningsutskottets ordförande 
kommenterar regeringssatsningar på bl.a. 
utbildningar som ges av Juridiska 
institutionen. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2020-12-16. 

Läggs till handlingarna. 
 
Forskningsutskottets ordförande informerar 
om 

• den ändrade riktlinjen för 
tryckbidrag samt frågan huruvida 
ansökan om tryckbidrag ska få 
lämnas in vid en fastslagen tidpunkt 
i forskarutbildningen; 

• den noterade trenden med 
ansökningar om medel för mycket 
höga belopp samt huruvida utskottet 
är lämplig adressat av dessa; 

• en ny handläggningsordning för 
antagning till forskarutbildningen; 

• den principiella diskussionen om 
möjligheten att tillgodoräkna 
läskurser för doktorander. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2020-12-16, 2021-01-13. 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus återrapporterar från de senaste 
sammanträdena. 
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g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2020-12-09. 
 

Läggs till handlingarna. 
 

h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 
• ett stort pågående arbete med 

genomlysning av Juristprogrammet 
med koppling till Rambeslutet med 
syfte att dels få klarhet i den 
eventuella förbättringspotentialen, 
dels som förberedelser inför den 
kommande utbildnings-
granskningen; 

• att Juridiska institutionen har fått ett 
utökat anslag och ska producera fler 
studentprestationer; 

• Juridiska institutionen har fått ett 
konstverk i donation. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Controllern informerar om LADOK-utfallet 
för år 2020, regeringssatsningar med 
anledning av Covid-19, budgeten samt 
forskningsanslagen för 2021. Sammantaget 
har pandemiåret visat ett bra bokslut för 
både LADOK-utfallet samt det ekonomiska 
budgetåret, jämfört med år 2019. Juridiska 
fakultetens underproduktion av HÅS och 
HÅP har kvittats mot de övriga fakulteters 
överproduktion, och påverkar inte Juridiska 
fakultetens återbetalningsskyldighet. 

  
j) information från Linjerådet. Linjerådets ordförande informerar om det 

genomförda valet till styrelsen som numera 
är fulltaliga och påbörjat sitt arbete. 

  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Utseende av ledamöter samt 
gruppsuppleanter till Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd för mandatperioden 
2021-02-01 – 2023-12-31. 

Beslutas att till ordinarie ledamöter i 
Juridiska fakultetens lärarförslagsnämnd 
utse professorerna Jessika van der Sluijs, 
ordförande och Torben Spaak, vice 
ordförande, Anna Kaldal och Jori Munukka 
samt till gruppsuppleanter utse 
professorerna Laura Carlson och Mark 
Klamberg. 
 
Professor Anna Kaldal deltar ej i beslutet. 
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Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
5. Åtgärdsredovisning av nödvändig åtgärd 
gällande utbildning på forskarnivå i 
rättsvetenskap (SU FV- 4.1.3-4761-20). 

Beslutas att föreslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att fastställa åtgärds-
redovisningen gällande utbildning på 
forskarnivå i rättsvetenskap i enlighet med 
bilaga 1. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Revidering av allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, 
(dnr SU FV-4.1.1-4311-18). 

Beslutas att fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning på forskarnivå i 
rättsvetenskap efter ändringar i enlighet 
med förd diskussion enligt bilaga 2. 

  
7. Arbetsordning för Antagningsråd vid 
Forskningsutskottet, (dnr SU FV-1.2.3-4752-
20). 

Beslutas att fastställa Arbetsordning för 
Antagningsråd vid Forskningsutskottet 
efter ändringar i enlighet med förd 
diskussion enligt bilaga 3. 

  
8. Diskussion beträffande utseende av 
ledamöter till Antagningsrådet vid 
Forskningsutskottet. 

Uppdras åt dekanus att utse ledamöter i 
Antagningsrådet vid Forskningsutskottet. 

  
9. Reviderade riktlinjer avseende 
Etikprövning.  

Bordläggs. 

  
10. Översyn av riktlinjer för antagning till 
oavlönad docent. 

Bordläggs. 

  
11. Universitetslektor i straffrätt (SU FV-
2.3.1.2-0460-20). 

Beslutas att erbjuda Erik Svensson Lind en 
anställning som universitetslektor i 
straffrätt, i enlighet med lärarförslags-
nämndens förslag, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Vidare beslutas att, för det fall Erik 
Svensson Lind tackar nej, återförvisa 
ärendet till lärarförslagsnämnden för 
fortsatt beredning. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Erik 
Svensson Lind har genomgått  
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högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng. 
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Professor Claes Lernestedt deltar ej i 
beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

12. Juridiska fakultetens jämställdhets- och 
likabehandlingsplan 2021. 

Bordläggs. 

  
13. Stöd till Juridiska föreningen med 
anledning av covid-19. 

Bordläggs. 

  
  
Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  

Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Torben Spaak 


