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Ordinarie ledamöter 
 
(x) Professor Teresa Simon Almendal 
(ordförande) 

Suppleanter 
() Universitetslektor Emil Elgebrant 
(x) Universitetslektor Filippo Valguarnera 
() (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Henrik Bellander  
(x) Professor Pernilla Leviner till p.6  
(x) Universitetslektor Frantzeska Papadopoulou 
fram till. 14 

 

(x) Professor Mårten Schultz  
(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  
(x) Forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami () Forskarstuderande Andreas Knutsson 

(gruppsuppleant) 
(x) Forskarstuderande Tove Lindgren () Forskarstuderande Julia Dahlqvist 

(gruppsuppleant) 
(x) Forskarstuderande Algot Bengtsson  
 
Deltagande fackliga representanter: 
() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 
 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 
 
Föredragande: 

 
Ersättare: 
() vakant 
 

 
 
 
ÄRENDE 

 
 
 
ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse Mårten Schultz. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med tillägg att först ta p. 4 och 

p.5 innan informationspunkter.  
  
3. Anmälan av  
  
a) forskningsutskottets protokoll, 
2020-12-16, bil.  

Läggs till handlingarna. 

b) forskningsutskottets delegations- 
beslut 2020-12-01-2020-12-31, bil. 

Läggs till handlingarna. 

c) protokoll från Juridiska fakultetsnämnden, 
2020-12-15, bil. 

Läggs till handlingarna. 

  
d) ordförande informerar, bil. • Forskardagen kommer att äga rum 

den 25 mars. En workshop 
planeras till den 17 eller 18 mars 
och anordnas av prodekanus, st 
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prefekt och studierektor. 
Workshopen riktar sig mot 
anställda vid institutionen och 
kommer täcka ämnen som 
etikprövningsfrågor och 
problematik vid peer-review.  

 
• Verksamheten kommer med tanke 

på det rådande läget fortsätta på 
distans som planerat terminen ut.  

  
e) studierektorerna informerar.  • Sari Wrange: Antagning till 

doktorandutbildningen öppnar den 
1 februari. 

• Jaan Paju: De individuella 
studieplanerna färdigställdes i 
slutet av 2020. Sammanlagt 56 
stycken har lämnats in. Under 
början av året inledde st prefekt 
och studierektor doktorandsamtal 
som nu är genomförda. Ca 10-11 
doktorander kommer att disputera 
under året. 

  
f) st prefekt informerar. Två större strategiska frågor som 

verksamheten arbetar med, 
kartläggning och genomlysning av 
juristprogrammet som görs av som 
Per Ahlin – studierektor på 
grundnivå som ett led i 
genomförandet av det s.k. 
rambeslutet.  
Institutionen har mottagit ett extra 
stort anslag för 2021 varför 
institutionen måste anta och 
examinera fler studenter.   

  
g) utbildningsledaren informerar. Stockholms universitet har fått en 

tillfällig satsning i FUF-medel, och 
motsvarar på H-området cirka 16 
miljoner. Medlen skall fördelas i 
budgetberedningsgruppen. Dessa medel 
skall fördelas utifrån strategiska 
satsningar.  
 

  
  
BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
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4. Förslag från prodekan avseende 
viceordförande för forskningsutskottet. 

Beslutas att utse Pernilla Leviner till 
viceordförande för forskningsutskottet.  

  
5. Fråga om utsättande av disputationsdatum 
samt utseende av opponent och 
betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 
disputation för forskarstuderande Alexandra 
Johansson, för avläggande av juris 
doktorsexamen med avhandlingstiteln 
"Förhållandet mellan interna skatteregler och 
skatteavtal – särskilt om interna skattereglers 
företräde” (dnr SU FV-4.2.9-0243-21), bil 
Föredragande: Pernilla Leviner 

Beslutas att disputation ska äga rum den 
23 april 2021. 
 
Beslutas att till fakultetsopponent utse 
professor Bertil Wiman, Uppsala 
universitet. 
 
Beslutas att till ordförande utse professor 
Roger Persson Österman, Stockholms 
universitet.  
 
Till betygsnämndsledamöter utses 
professor Mattias Dahlberg, Uppsala 
universitet,  
professor Pernilla Rendahl, Göteborgs 
universitet samt  
justitierådet Kristina Ståhl, Högsta 
förvaltningsdomstolen.  
 
Till betygsnämndssuppleant utses 
professor Teresa Simon-Almendal, 
Stockholms universitet.  
 
Slutseminarium har hållits den 17 juni 
2020. 
 
Teresa Simon-Almendal deltar ej i 
beslutet.  
 
 
Punkten justeras omedelbart.  

  
6. Ansökan från forskarstuderanden Niousha 
Nademi om bidrag om 80 000 kr avseende 
tryckning av avhandling samt språkgranskning 
m.m. (dnr SU FV-5.1.2-0183-21), bil 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

  
7. Ansökan från forskarstuderande Branka 
Marusic om bidrag om 80 000 kr avseende 
tryckning av avhandling samt språkgranskning 
och översättning. (dnr SU FV-5.1.2-4119-20), bil 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

  
8. Ansökan från forskarstuderanden Branka 
Marusic om bidrag om 7000 kr avseende 
litteraturinköp. (dnr SU FV-5.1.2-0261-21), bil 

Beviljas med upp till 7000 kr.  
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9. Ansökan från forskarstuderande Fabricio 
Fortese om bidrag om 162 333 kr avseende 
deltagande i Colombia Law:s Spring 2021 term 
of the Visiting Scholars (dnr SU FV-2.1.1- 4597-
20), bil 

Ansökan avslås. Riktlinjerna medger 
finansiering för kortare 
forskningsvistelser, och utskottet finner 
mot bakgrund av tidigare praxis att 
ansökan inte avser en kortare 
forskningsvistelse.  

  
10. Fråga om utseende av opponent och 
betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 
disputation för forskarstuderande Axel 
Holmgren, för avläggande av juris 
doktorsexamen med avhandlingstiteln 
”Straffvärde som rättsligt begrepp”. (dnr SU FV-
4.2.9-0247-21), bil 
  

Beslutas att till fakultetsopponent utse 
professor Kimmo Nuotio, University of 
Helsinki. För det fall att Kimmo Nuotio 
inte har möjlighet att vara opponent så 
utses professor Linda Gröning, University 
of Bergen till fakultetsopponent.  
 
Till betygsnämndsledamöter utses 
professor Dan Frände, University of 
Helsinki, professor Ulrika Andersson, 
Lunds universitet samt professor Thomas 
Elholm, Köpenhamns universitet. För det 
fall att någon av dessa inte har möjlighet 
att vara betygsnämndsledamot så utses i 
nämnda ordning följande personer till 
reserver.  

1. professor Monica Burman, Umeå 
universitet, 

2. professor Kerstin Nordlöf, Örebro 
universitet.  

3. docent Erik Svensson, Stockholm 
universitet.  
 

Slutseminarium har hållits den 14 
december 2020.  
 
Det noteras att beslut om ordförande för 
disputationen, betygsnämndssuppleant 
samt datum för disputationen fattas vid ett 
senare tillfälle. 

  
11. Information om doktorandantagning, bil Beslutas att utse en arbetsgrupp bestående 

av Teresa Simon- Almendal, Mårten 
Schultz, Jaan Paju och Elica Ghavidel 
samt kanslistöd för översyn av den s.k 
villkorade antagningen.  

  
   
12. Utseende av arbetsgrupp för översyn av 
doktorandkursutbudet. 

Beslutas att utse en arbetsgrupp bestående 
av Pernilla Leviner, Jaan Paju, Sari 
Wrange och en doktorandrepresentant. 
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13. Förslag om ledamöter till antagningsråd, bil Beslutas att föreslå fakultetsnämnden 
följande ledamöter till antagningsrådet:  
Karin Åhman, Pål Wrange, Göran 
Millqvist, Laura Carlson samt Jonas 
Ebbeson.  
 
Förslag på reserver:  
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna 
Christensson samt Mauro Zamboni.  
 
  

  
14. Övrig fråga Beslutas att sätta ut ett extra möte 

onsdagen den 24 februari kl. 9-11:00. 
  
  
Ordförande Justeras 
  
Godkänt per e-post 2021-02-11 Justerat per e-post 2021-02-11 
Teresa Simon-Almendal Mårten Schultz 
 


