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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus () Professor Pål Wrange (gruppsuppleant) 
(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus 

(x) Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) utom p.9 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(x) Professor Anna Kaldal utom p.9  
(x) Professor Claes Lernestedt  
() Professor Roger Persson Österman  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist t.o.m.   
      p.9 

 

(a) Forskarstuderande Evelina Lund () Forskarstuderande Elica Ghavidel 
Rostami 

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

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

 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Universitetslektor Claes Granmar,  
SACO-S, t.o.m. p.9 
(x) Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt, utom p.4 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

 
Ersättare: 
()  
() Utredare Elin Olson Wincent 
 

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Petra Herzfeld 

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

• den tillfälliga regeringssatsningen i 
FUF-medel motsvarande på H-
området cirka 16 miljoner som ska 
fördelas i en särskild 
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budgetberedningsgrupp; två 
fördelningsprinciper som främst 
diskuteras är dels till institutioner 
som har tagit emot utbildnings-
satsningar, dels som 
projektmedfinansiering; 

• att rektors senaste beslut om 
huvudsakligen distansundervisning 
för A-perioden under hösten 2021 
kan komma att ändras mot 
bakgrund av ändrat 
smittspridningsläge. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-03-09. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-02-24. 

Läggs till handlingarna. 
 
Forskningsutskottets ordförande informerar 
om 

• att forskningsutskottets fokus på 
senare tid har legat på reformen av 
antagningsförfarandet till 
forskarutbildningen; 

• att arbete med vårens antagning till 
forskarutbildningen enligt den nya 
handläggningsordningen som bl.a. 
omfattar det nyinrättade 
Antagningsrådet löper på mycket 
bra. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2021-02-25, 2021-03-17. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus informerar om det aktuella 
rekryterings- och befordringsläget. 
 

f) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-03-10. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus informerar att den 
åtgärdsredovisning som 
Juridiska institutionen har lämnat in 
med anledning av den ålagda 
nödvändiga åtgärden har nu 
behandlats i Områdesnämnden 
för humanvetenskap och har 
mottagits mycket väl. 
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g) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-02-17. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• ett pågående ärende där en tidigare 
juriststudent har testamenterat ett 
flermiljonbelopp till Juridiska 
institutionen samt en sannolik tvist 
med Kammarkollegiet; 

• att en student har JO-anmält 
Juridiska institutionen rörande 
tillgodoräknande av tentamens-
resultat; 

• prefekten har till rektor anmält en 
misstänkt avvikelse från god 
forskningssed samt att en SU-
granskning har inletts i ärendet;  
på förekommen anledning planerar 
institutionen utbildningsinsatser om 
forskningsetik; 

• att institutionen har anhållit om att 
få utnämna Niklas Bruun till 
affilierad professor; 

• institutionsstyrelsens uppdrag till 
prefekt att tillsätta en arbetsgrupp 
för att diskutera frågor kring 
webbaserad undervisning efter 
pandemin; 

• pågående diskussion rörande 
arbetsmiljö under pandemin för 
olika medarbetargrupper. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichef informerar att 
• utredare Karolina Alveryd har 

återgått till tjänst efter 
föräldraledighet; 

• det pågår en lärosätestillsyn av SU 
som nu är i ett intervjuskede med 
fokus på genomströmning och 
omfattar bl.a. Juridiska 
institutionen, samt att det inom kort 
påbörjas SU-s interna granskning av 
Juristprogrammet.  

  
j) information från Linjerådet. Ingen information.  
  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 
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4. Tillsättning av prefekturen för 
mandatperioden 2021-07-01 – 2024-06-30. 

Information och diskussion. 

  
5. Utseende av yrkeslivsrepresentanter till 
Arbetsmarknadsrådet för mandatperioden 
2021-07-01 – 2024-06-30. 

Uppdras åt dekanus att kontakta 
yrkeslivsrepresentanter i enlighet med förd 
diskussion.  

  
6. Lektoratet i processrätt (SU FV-2.3.1.2- 
0459-20).  

Med beaktande av lärarbehovet beslutas att 
erbjuda två anställningar som 
universitetslektor i processrätt i enlighet 
med lärarförslagsnämndens förslag. 
 
Beslutas att erbjuda Anna Wallerman 
Ghavanini och Eva Storskrubb anställning 
som universitetslektor i processrätt, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Beslutas vidare att ärendet ska tas upp för 
förnyad prövning i Lärarförslagsnämnden 
för det fall Anna Wallerman Ghavanini 
eller Eva Storskrubb tackar nej till 
anställningen. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Anna 
Wallerman Ghavanini har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar vidare att 
Eva Storskrubb inte har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning om minst 
15 högskolepoäng och anser inte heller att 
hon har motsvarande kunskaper förvärvade 
på annat sätt. Nämnden beslutar därför att, 
för det fall Eva Storskrubb tackar ja till 
anställningen, ålägga henne att genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om minst 
15 högskolepoäng under de första två åren 
av anställningen. 
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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7. Verksamhetsberättelse år 2020 Stockholm 
Center for International Law and Justice 
(SCILJ) (SU FV-1.1.8-1125-21) 

Läggs till handlingarna. 

  
8. Årsredovisning år 2020 Stockholm 
Institute for Scandinavian Law (SU FV-
1.1.8-1257-21) 

Läggs till handlingarna. 

  
9. Verksamhetsberättelse år 2020 för 
Barnrättscentrum (BRC) (SU FV-1.1.8-1357-
21). 

Läggs till handlingarna. 
 
Professor Anna Kaldal och 
universitetslektor Kavot Zillén deltar ej i 
beslutet. 

  
10. Institutet för Europeisk Rätt 
      a) stadgeändring (SU FV-1.2.1-1401-21). 
 
 
 
 
 
      b) utseende av styrelse för perioden till 
2023-06-30 (SU FV-1.2.1-1402-21). 

 
Beslutas att föreslå områdesnämnden att 
efter yttrande föreslå rektor att fastställa 
ändring av stadgar i enlighet med förslag. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutas att utse professorerna Antonina 
Bakardjieva Engelbrekt och Jane Reichel, 
professor emeritus Ulf Bernitz, advokat 
Elisabeth Eklund, byråchef Anna Falk, 
(Justitiekanslern), jurist Olivier Linden 
(Kommerskollegium) samt docenterna 
Claes Granmar, Björn Lundqvist och 
Sideek Seyad Mohamed för perioden till 
2023-06-30. 
 
Universitetslektor Björn Lundqvist deltar ej 
i beslutet. 

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


