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Ordinarie ledamöter

Suppleanter

(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus

() Professor Jori Munukka
(gruppsuppleant)
(x) Professor Pål Wrange (gruppsuppleant)
pp.6-7
(x) Universitetslektor Kavot Zillén
(gruppsuppleant)

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus
(x) Professor Teresa Simon-Almendal,
prodekanus, 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,
t.o.m.p.7
(x) Forskarstuderande Evelina Lund
(x) Juris studerande Ellinor Hedgren
Rylander
(x) Juris studerande Erik Hellsing

Deltagande fackliga representanter:
(x) Universitetslektor Claes Granmar,
SACO-S
() Arkivarie Roger Nilsson, ST

() Forskarstuderande Elica Ghavidel
Rostami
() Juris studerande Elin Englund
(gruppsuppleant)
() Juris studerande Emanuel Sonstrand
(gruppsuppleant)
Ersättare:
()
() Utredare Elin Olson Wincent

x) närvarande via länk
Övriga närvarande
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt
Handläggare Agita Akule-Larsson

ÄRENDE

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

1. Utseende av justeringsperson.

Beslutas att utse professor Teresa SimonAlmendal.

2. Fastställande av föredragningslistan.

Fastställs.

3. Anmälan av
a) information från dekanus.

Dekanus informerar om
• det nyinrättade Antagningsrådet vid
Forskningsutskottet inom ramar för
reformeringen av antagningsförfarandet bestående av
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professorerna Pål Wrange, Karin
Åhman och Göran Millqvist;
den tillfälliga regeringssatsningen i
FUF-medel motsvarande på Hområdet cirka 16 miljoner. Enligt
rektorsbeslut ska medlen fördelas
utifrån strategiska satsningar i en
särskild budgetberedningsgrupp.

b) fakultetsnämndens protokoll 2021-01-26.

Ingen åtgärd.

c) delegationsprotokoll.

Ingen åtgärd.

d) protokoll från Juridiska fakultetens
utbildningsutskott, 2021-02-09.

Läggs till handlingarna.
Utbildningsutskottets ordförande
kommenterar antalet disciplinärenden vid
Juridiska institutionen som sedan 2019 har
ökat med ca 250%.

e) protokoll från Juridiska fakultetens
forskningsutskott, 2021-01-28.

Läggs till handlingarna.
Forskningsutskottets ordförande informerar
om
• att under mars månad äger både
Forskardagen och en särskild
workshop rum; workshopen
kommer att täcka
etikprövningsfrågor.
• utsatt datum för disputation den 23
april samt flera planerade
disputationer under HT21;
• att årets antagning till
forskarprogrammet har inletts och
närmare 100 ansökningar har
inkommit till den allmänna
utlysningen samt drygt 20-tal till
den riktade utlysningen.
Återkommande teman i årets
ansökningar är miljöfrågor, krig &
konflikt samt barnrätt;
• att det nya Antagningsrådet finns på
plats och kommer att inom kort
påbörja arbetet med årets antagning.
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f) protokoll från Områdesnämnden för
humanvetenskapliga området, 2021-02-03.

Läggs till handlingarna.

g) protokoll från Juridiska
institutionsstyrelsen, 2020-12-09.

Läggs till handlingarna.

h) information från Juridiska institutionen.

Prefekten informerar om:
• ledningens stora huvudbry mot
bakgrund av Covid-läget
beträffande ovisshet kring
verksamhetsformerna för HT21;
• att det administrativa systemet
FastReg har nu bytts ut mot ett
annat;
• att läget med Juridiska
institutionens ackumulerade
övertimmar av undervisning har
förbättrats;
• att det ekonomiska läget samt
budgetläget för 2021 för Juridiska
institutionen är relativt stabilt;
• institutionens arbete med nya
arbetstidsriktlinjer om beräkning av
undervisningstid där man önskar
prioritera kursföreståndarskapet på
grundkursnivå;
• ett stort pågående arbete med
genomlysning av Juristprogrammet
kopplat till krav på bl.a.
progression, enhetlighet och
genomströmning utifrån
Rambeslutet;
• ett kommande kursföreståndarkollegium kring frågor om
enhetlighet inom Juristprogrammet;
• ett ärende där forskning med
känsliga personuppgifter har pågått
utan etikprövning handläggs vid
institutionen;
• att docent Annika Norée har sagt
upp sig från sin anställning vid
institutionen och en överenskommelse om villkoren har träffats;
• att, i förhållande till många SUinstitutioner, har förlängningen av
forskarstuderandes förordnanden
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vid Juridiska institutionen förlöpt
väl;
erhållna medel för inköp av 30
stycken bärbara datorer till
forskarstuderande;
att det inom projektet WASP-HS
finns en anställning där institutionen
kan välja mellan att anställa en
doktorand och en postdoktor, båda
egenfinansierade. Prefekten har
beslutat att anställa en postdoktor.

i) information från Juridiska
fakultetskansliet.

Ingen information.

j) information från Linjerådet.

Linjerådets ordförande informerar om förd
diskussion kring hybridundervisning samt
kommunikation med studenterna i Athena.

BESLUTS- OCH
DISKUSSIONSÄRENDEN
4. Upphävande av riktlinjer avseende
Etikprövning.

Beslutas att upphäva Riktlinjer med
avseende på etikprövning av forskning vid
Juridiska fakulteten fastställda av Juridiska
fakultetsnämnden 2017-05-05.

5. Översyn av riktlinjer för antagning till
oavlönad docent.

Beslutas att uppdra åt Lärarförslagsnämnden att se över riktlinjer för antagning
till oavlönad docent vid Juridiska
fakulteten.

6. Juridiska fakultetens jämställdhets- och
likabehandlingsplan 2021.

Beslutas att uppdra åt dekanus att, efter
ändringar i enlighet med förd diskussion,
fastställa Juridiska fakultetens
jämställdhets- och likabehandlingsplan för
2021.

7. Den s.k. villkorade antagningen till
forskarprogrammet.

Diskussion.

8. Juridiska föreningen (SU FV-1.1.8-082321).
a) verksamhetsberättelse för 2020 för
Juridiska föreningen, redogörelse över
hur medlen från juridiska fakulteten
används samt begäran om medel för
verksamhetsåret 2021,

Verksamhetsberättelse samt redogörelsen
för år 2020 läggs till handlingarna.
Beslutas att överföra medel enligt äskande
till Juridiska föreningen.
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b) Stöd med anledning av covid-19.

9. Promotorer till magister- och
doktorspromotioner 2021.

Övriga frågor.
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Beslutas att överföra medel enligt äskande
till Juridiska föreningen.
Beslutas att till 2021 års promotor utse
dekanus Jessika van der Sluijs.

Inga övriga frågor.

Vid protokollet
Agita Akule-Larsson

Godkänt per e-post 2021-03-11
Ordförande
Jessika van der Sluijs

Justerat per e-post 2021-03-11 pp.1-7
Teresa Simon-Almendal
Justerat per e-post 2021-03-11 pp.8-9
Torben Spaak

