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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, t.o.m. p.10 

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

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

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

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

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

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

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

• rektorsbeslut om att, som resultatet 
av en SU-utvärdering, ska 
verksamheten för Institutet för 
social civilrätt få fortsätta, och att 
nästa centrumbildning att granskas 
är Barnrättscentrumet; 
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• fakulteten kommer enligt prognos 
att underprestera gällande sitt 
utbildningsuppdrag på grund- och 
avancerad nivå, detta orsakas av  
det ökade takbeloppet och vissa 
regeringssatsningar eftersom det 
inte har gått att utöka antalet 
utbildningsplatser med kort varsel.   

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-09-07. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2021-09-08. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om att utskottet, 
inom sitt interna kvalitetssäkringsarbete 
och med start VT22, påbörjar 
magisterkursgranskningar. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-09-28. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 

• en kvalitetskonferens på SU-nivå 
där Juridiska institutionen är 
inbjuden att dela med sig om sitt 
reformarbete som följd av 
granskningen av forskar-
utbildningen; 

• en kommande intern utvärdering av 
den reformerade antagnings-
processen; 

• beslut om krav på genomfört slut-
seminarium som förutsättning för 
att få ansöka om tryckbidraget; 

• beslut om förlängd tidsfrist att få 
fram externa medel för sökande till 
forskarutbildningen vars projekt har 
bedömts hålla kvalitetsmåttet. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2021-09-16. 

Läggs till handlingarna. 

g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-09-15. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-09-15. 

Läggs till handlingarna. 
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i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om: 

• övergång från heldigital 
undervisning på höstterminens B-
period till campusbaserad; 

• att Söderbergsstiftelserna överväger 
att åter öppna för externfinansiering 
av doktorander; 

• pågående arbete med ny 
utbildningsplan parallellt med en 
reformpremoria om enhetlighet 
inom juristprogrammet samt 
webbaserad undervisning som ska 
förankras hos institutionsstyrelsen; 

• kommande ändringar i LAS som 
torde medföra effekter för 
institutionens användning av bl.a. 
visstidsanställda och timanställda 
lärare; 

• en nybildad stiftelse har som mål att 
utdela ett studentresebidrag att 
disponeras av student vid Juridiska 
institutionen till beloppet av 
200.000 kr.  

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Handläggaren informerar om pågående 
rekrytering av ersättare för fakultetens 
controller. 

  
k) information från Linjerådet. Ingen information.  
  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Den digitala omställningen av 
utbildningen. 

Information. 

  
5. Strategiska satsningar inför budgetbeslut 
för år 2022. 

Diskussion. 

  
6. Inrättande av huvudområde och 
magisterutbildning i Barnets rättigheter (SU 
FV-3522-21). 

Bordläggs efter diskussion. 

  
7. Lektoratet i finansrätt (SU FV-2760-21). 
 

Beslutas att utlysa ett universitetslektorat i 
finansrätt och att fastställa 
anställningsprofilen enligt bilaga 6. 
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8. Ansökan från juris doktor Annika 
Suominen om att bli antagen som oavlönad  
docent i straffrätt (SU FV-2.3.2-3715-20). 

Beslutas att anta juris doktor Annika 
Suominen som oavlönad docent i straffrätt, 
i enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Annika Suominen från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
9. Ansökan från juris doktor Crina Baltag  
om att bli antagen som oavlönad  
docent i internationell skiljemannarätt (SU 
FV-2.3.2-4161-20). 

Beslutas att anta juris doktor Crina Baltag 
som oavlönad docent i internationell 
skiljemannarätt, i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag. 
 
Beslutas att befria Crina Baltag från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
10. Ansökan från juris doktor Christina 
Wainikka om att bli antagen som oavlönad  
docent i civilrätt (SU FV-2.3.2-4911-20). 

Beslutas att anta juris doktor Christina 
Wainikka som oavlönad docent i civilrätt i 
enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Christina Wainikka från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
11. Adjunkt processrätt. Föreslås Områdesnämnden för 

humanvetenskap att föreslå rektor att 
besluta om utlysning av en tillsvidare-
anställning som universitetsadjunkt i 
processrätt och att fastställa 
anställningsprofilen enligt bilaga 7. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

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

Justeras 
    Roger Persson Österman 


