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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(x) Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant), t.o.m. p.6  

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

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(a) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(xx) Professor Anna Kaldal  
(xx) Professor Claes Lernestedt  
(xx) Professor Roger Persson Österman  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Andreas Knutsson () Forskarstuderande Marie Kagrell 
(xx) Juris studerande Ellinor Hedgren 
Rylander 
(a) Juris studerande Erik Hellsing 

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

 
Deltagande fackliga representanter: 
(xx) Magnus Gustavsson,  
SACO-S 
(x) Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
xx) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

 
Ersättare: 
() Ingrid Lander 
 
() Utredare Elin Olson Wincent 
 

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

Lernestedt. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Ingen information. 

 
  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-06-01. Ingen åtgärd. 
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c) delegationsprotokoll, 2021-05-26 – 2021-
08-23. 

Ingen åtgärd. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2021-06-03. 

Läggs till handlingarna. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-05-17/18, 2021-06-
07. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordförande informerar att: 

• tre stycken doktorandanställningar 
utlystes och forskningsutskottet 
antog sammanlagt tre doktorander i 
ämnena folkrätt, processrätt och 
rättsinformatik samt en i miljörätt 
med extern finansiering, 
tillsammans med tre doktorander i 
ett Marie Curie-projekt i 
huvudområdet rättsinformatik, 
placerade vid Juridiska 
institutionen; 

• ett introduktionsmöte med 
nyantagna doktorander har hållits, 

• fem stycken disputationsdatum är 
utsatta i början av höstterminen 
2021 och eventuellt fler kan väntas. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2021-06-17. 
 

Läggs till handlingarna. 

g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-06-09. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-05-19. 

Läggs till handlingarna. 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 

• testamentet till förmån för Juridiska 
institutionen där rektor nu har 
godkänt att institutionen får ta emot 
donationen samt att 
institutionsstyrelsen kommer att 
initiera processen om hur denna 
lämpligast kan användas; 

• att ansökningstiden för en utlyst 
post dok i miljörätt har gått ut och 
anställningen kommer att 
omvandlas till en doktorand-
anställning; 
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• en arbetsgrupp för digitala 
undervisningsformer; 

• planer på att starta ett 
interdisciplinärt magisterprogram i 
barns rättigheter; 

• nya arbetstidsriktlinjer i stort sett 
färdiga; 

• pågående arbete med genomlysning 
av Juristprogrammet med koppling 
till Rambeslutet; 

• aktiva diskussioner om 
verksamheten från höstterminens B-
period med primärt fysisk närvaro 
som målbild. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om att: 
• Juridiska fakultetens controllern 

Maria Gärdelöv avslutar sin 
anställning och en tillfällig lösning 
för controllerfunktionen finns på 
plats; 

• att fokus för det human-
vetenskapliga området ligger på 
lärarutbildningarna med inverkan på 
områdets budget; 

• att det från centralt håll kartläggs 
hur SU:s plan för ekonomi i balans 
påverkar förutsättningar för 
utbildnings- och forskningsmedel.  

  
k) information från Linjerådet. Linjerådet informerar om att den allmänna 

inställningen bland studenter är att under 
hösten 2021 få återvända till en 
campusbaserad undervisning. 

  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Utseende av valberedning för fyllnadsval. Beslutas att utse professorerna Antonina 

Bakardjieva Engelbrekt, Pål Wrange och 
Roger Persson Österman samt 
universitetslektor Åsa Örnberg till 
ledamöter i valberedningen. 
 
Professor Roger Persson Österman deltar ej 
i beslutet. 
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5. Lektoratet i processrätt (SU FV-2.3.1.2-
0459-20). 

Beslutas att erbjuda Agnes Hellner 
anställning som universitetslektor i 
processrätt i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Beslutas vidare att ärendet ska tas upp för 
förnyad prövning i Lärarförslagsnämnden 
för det fall Agnes Hellner tackar nej till 
anställningen. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Agnes 
Hellner har genomgått högskolepedagogisk 
utbildning motsvarande minst 15 
högskolepoäng. 
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
Professor Anna Kaldal deltar ej i beslutet. 

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

Beslutas att erbjuda Liane Colonna 
anställning som biträdande 
universitetslektor i rättsinformatik i 
processrätt i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Beslutas vidare att ärendet ska tas upp för 
förnyad prövning i Lärarförslagsnämnden 
för det fall Liane Colonna tackar nej till 
anställningen. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Liane 
Colonna har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng. 
 
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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7. Utseende av styrelseledamöter för 
Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur för 
mandatperioden 2021-10-01–2022-09-30 
samt årsberättelse för 2020 (SU FV-2767-
21). 

Beslutas att till styrelseledamöter utse 
professorerna Mauro Zamboni och Jori 
Munukka för mandatperioden 2021-10-01–
2022-09-30. 
 
Årsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Professor Jori Munukka deltar ej i beslutet. 

  
  

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

Justeras 
    Claes Lernestedt 


