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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(x) Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

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

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(x) Professor Anna Kaldal  
(x) Professor Claes Lernestedt  
() 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 
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 Anna Kaldal. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om: 

• rektors senaste beslut med 
anledning av coronaviruset om 
successiv återgång till undervisning 
och examination på campus; 

• det sista sammanträdet för 
Arbetsmarknadsrådet i nuvarande 
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sammansättning med två 
huvudteman: studenter med 
funktionsvariationer och en 
arbetsgrupp på institutionsnivå med 
uppdrag att diskutera postcovid-
undervisningsformer. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-04-20. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2021-04-22. 

Läggs till handlingarna. 
 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-04-14. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordförande informerar: 

• om att det nybildade Antagnings-
rådet vid forskningsutskottet har 
avslutat sin första antagning till 
forskarprogrammet med goda 
resultat och att processen kommer 
att utvärderas internt under H21; 

• att det första antagningsmötet har 
hållits, att utskottet håller intervjuer 
med tätgrupp av sökande, att det 
andra antagningsmötet äger rum i 
början av juni och antagnings-
beskeden beräknas kunna 
expedieras före midsommar; 

• om ett principärende där 
forskarstuderande söker ett högt 
belopp forskningsmedel till 
forskningsvistelse vid ett universitet 
som inte finns bland våra 
samarbetsuniversitet varför 
terminsavgiften ej undantas; 
forskningsutskottet beviljar 
generellt inte medel för 
terminsavgifter; 

• om ett glädjande stort antal 
planerade disputationer under H21. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2021-04-22, 2021-05-12. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordförande informerar om pågående arbete 
med översyn av docentriktlinjerna samt att 
ärendet med rekrytering av universitets-
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lektor i processrätt ska tas upp för förnyad 
prövning i lärarförslagsnämnden. 

g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-04-28. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-03-24, 2021-05-19 
(utdrag). 

Läggs till handlingarna. 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar: 

• om den kommande revideringen av 
tidsriktlinjerna för lärare där två 
moment (fördubblat tillgodo-
räknande för grundkursernas 
kursföreståndare och principer för 
tillgodoräknande för inspelad 
undervisning) börjar gälla från H21; 

• att institutionens ekonomi är relativt 
stabil; 

• att antagningstal till 
juristprogrammet till H21 har 
utökats med ett 30-tal; 

• att institutionen har som första 
mottagare i Sverige fått en Gömböc 
som definieras som en konvex 
monomonostatisk kropp med 
homogen densitet, och kommer att 
installeras i Fakultetsrummet; 

• att en tidigare student har 
testamenterat stora tillgångar till 
institutionen; 

• om en översiktlig utvärdering av 
rekryteringen av universitetslektorer 
under de senaste tre åren. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Ingen information. 

  
k) information från Linjerådet. Linjerådet informerar om att: 

• mot bakgrund av diskussioner på 
centralnivå önskar Linjerådet se 
genomgående ökat jämställdhets-
perspektiv på juristprogrammet; 

• studenter efterfrågar fler praktiska 
inslag i utbildningen. 
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BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Utdelning ur Stockholms stads fond för 
främjande av vetenskaplig forskning inom 
Stockholms högskolas stats- och 
rättsvetenskapliga avdelning (1913-1914 års 
dispositions-fond) samt Stats- och 
rättsvetenskapliga avdelningens 
dispositionsfond 1915-1924 (SU FV-2.1.9-
1937-21). 
 

Beslutas att utlysa medel ur Stockholms 
stads fond för främjande av vetenskaplig 
forskning inom Stockholms högskolas 
stats- och rättsvetenskapliga avdelning 
(1913-1914 års dispositions-fond) samt 
Stats- och rättsvetenskapliga avdelningens 
dispositionsfond 1915-1924 i enlighet med 
bilaga 4 samt uppdra åt dekanus att föreslå 
rektor att fatta beslut om stipendier i 
nämnda fonder.  

  
5. Ansökan från universitetslektor Frantzeska 
Papadopoulou Skarp om befordran till  
professor i civilrätt med inriktning mot 
immaterialrätt (SU FV-2.3.2-2141-20). 

Beslutas föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Frantzeska Papadopoulou 
Skarp till en anställning som professor i 
civilrätt med inriktning mot immaterialrätt, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Ansökan från juris doktor Jessica Östberg 
om att bli antagen som oavlönad  
docent i civilrätt med inriktning mot 
associationsrätt (SU FV-2.3.2-1921-20). 

Beslutas att anta juris doktor Jessica 
Östberg som oavlönad docent i civilrätt 
med inriktning mot associationsrätt, i 
enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Jessica Östberg från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
7. Anhållan om affiliering av professor 
Niklas Bruun (SU FV-2.3.1.1-1507-21). 

Beslutas att föreslå rektor att utnämna 
Niklas Bruun till affilierad professor för 
perioden fram till 2023-12-31. 
 
Professor Petra Herzfeld Olsson deltar ej i 
beslutet. 

  
8. Granskningsrapport Institutet för social 
civilrätt (SU FV-0296-21). 

Beslutas att föreslå områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå rektor att 
centrumbildningens verksamhet ska 
fortsätta. 
 
Professor Petra Herzfeld Olsson deltar ej i 
beslutet. 
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9. Verksamhetsberättelse Institutet för 
rättsinformatik (IRI) för 2020, (SU FV-1776-
21). 

Läggs till handlingarna. 

  
10. Fastställande av sammanträdestider för 
höstterminen 2021 samt preliminära 
sammanträdestider för våren 2022 kl. 13-15 
om inget annat anges. 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
höstterminen: 2021-09-07 (kl.13-17), 2021-
10-19, 2021-12-14. 
 
Beslutas att fastställa preliminära 
sammanträdestider vårterminen 2022: 
2022-01-25 (heldag), 2022-03-08, 2022-04-
26 samt 2022-06-07 juni (kl.10-12). 

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

Justeras 
    Anna Kaldal 


