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Ordinarie ledamöter  

 
(xx) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

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

(xx) Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(x) Professor Anna Kaldal  
(xx) Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Roger Persson Österman  
(a) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Andreas Knutsson () Forskarstuderande Marie Kagrell 
() Juris studerande Ellinor Hedgren Rylander 
(xx) Juris studerande Erik Hellsing t.o.m.p.3 

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

 
Deltagande fackliga representanter: 
(xx) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S, t.o.m.p.3 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
xx) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Catharina Sitte Durling, kanslichef 
Controller Gun-Britt Norberg t.o.m.p.4 
Handläggare Agita Akule-Larsson 

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Kavot 

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

• att lärarförslagsnämnden genomför 
ett arbete med revidering av rikt-
linjer för antagning till oavlönad 
docent; 
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• flertal kommande interna och 
externa granskningar såsom av 
Barnrättscentrum, jurist-
programmet, Stockholms 
universitets kvalitetssäkringssystem 
samt kvalitetsdialog med Juridiska 
fakulteten utifrån forsknings-
indikatorer; den genomgångna 
granskningen av vår forskar-
utbildning har uppmärksammats på 
flera håll; 

• att promotion av 2020-års 
hedersdoktorer skjuts upp till 2022 
samt att inga nya hedersdoktorer 
utnämns för 2022. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-10-19. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2021-10-20. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden återrapporterar kring den 
principdiskussion gällande kombinerade 
ansökningar om kvalitetshöjande medel 
syftande på både utbildning och forskning. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-10-28. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 

• forskningsutskottets 
principdiskussion kring seniora 
forskares möjligheter att söka 
forskningsmedel hos utskottet; 

• att ett utvärderingsmöte har hållits 
med Antagningsrådet; 

• att kommande Forskardag äger rum 
den 22 mars 2022 med temat 
”Akademisk meritvärdering”; 

• vikten av att ha god marginal för 
disputationsrelaterade bokningar. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2021-11-09. 
 

Läggs till handlingarna. 

g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-11-10. 
 

Läggs till handlingarna. 
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h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-10-27. 

Läggs till handlingarna. 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• ett mycket komplext arbete med 
undervisningsriktlinjen för V22 
med anledning av Covid-19; 

• Linjerådets enkät som visar på 
mycket positiv inställning till digital 
undervisning bland studenter; 

• institutionsstyrelsens förslag om tre 
internfinansierade doktorand-
anställningar för 2022; 

• ett kommande beslut om IT-
investeringsplan. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Ingen information. 

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

 

  
4. Juridiska fakultetens budget 2022 (SU FV-
4224-21). 

Beslutas att, efter justering i enlighet med 
förd diskussion, fastställa fakultetens 
budget för 2022 enligt bilaga 7. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
5. Inrättande av huvudområde i Barnets 
rättigheter (SU FV-3522-21). 

Beslutas att inrätta huvudområde Barnets 
rättigheter i enlighet med bilaga 8. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Ansökan från biträdande universitets-
lektor Jaan Paju om befordran till 
universitetslektor i statsrätt (SU FV-2.3.2-
0569-21). 

Beslutas att befordra biträdande 
universitetslektor Jaan Paju till 
anställningen som universitetslektor i 
statsrätt, i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
7. Ansökan från juris doktor Simon 
Andersson om att bli antagen som oavlönad  
docent i processrätt (SU FV-2.3.2-0355-20). 
 

Beslutas att anta juris doktor Simon 
Andersson som oavlönad docent i 
processrätt i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag. 
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Beslutas att befria Simon Andersson från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
8. Utseende av styrelse och föreståndare för 
Institutet för social civilrätt för perioden 
2022-01-01 – 2024-12-31 (SU FV-4083-21). 
 

Fakultetsnämnden ställer sig bakom 
prefektens förslag till rektor att, efter 
yttrande av Områdesnämnden för 
humanvetenskap, utse styrelse och 
föreståndare för Institutet för social civilrätt 
för perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 
 
Professor Petra Herzfeld Olsson deltar ej i 
beslutet. 

  
9. Årsredovisning och revisionsberättelse 
Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond för 
arbetsrättslig forskning (SU FV-4179-21). 

Läggs till handlingarna. 
 
Professor Petra Herzfeld Olsson deltar ej i 
beslutet. 

  
10. Fastställande av sammanträdestider för 
vårterminen 2022 samt preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2022.  

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
för vårterminen 2022: 2022-01-25 (heldag), 
2022-03-08, 2022-04-26 samt 2022-06-07 
juni (kl.10-12). 
 
Beslutas att fastställa preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2022: 
6 september, 18 oktober och 13 december.  
 

Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  

Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Kavot Zillén 


