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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) 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(a) Professor Anna Kaldal  
(x) Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Roger Persson Österman  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Andreas Knutsson () Forskarstuderande Marie Kagrell 
(x) Juris studerande Nima Nikaein 
(x) Juris studerande Sophia Aleman 

() Juris studerande Victor Nåhls 
(gruppsuppleant) 
() Juris studerande Evelina Siska 
(gruppsuppleant) 
 

 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S t.o.m. p.4 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Universitetslektor Per Ahlin p.7 
Catharina Sitte Durling, kanslichef 
Utredare Karolina Alveryd t.o.m.p.6 
Handläggare Agita Akule-Larsson 
 

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse forskarstuderande Andreas 

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

om utfallet av granskningen av 
kvalitetssäkringsarbetet där SU som helhet 
fick godkänt med förbehåll.  
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Åtgärdspunkterna kan komma att ha 
betydelse för Juridiska fakulteten och 
Juridiska institutionen, i huvudsak kopplat 
till frågor rörande studentinflytande och 
studentsituation. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2021-12-14. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2021-12-02. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden konstaterar att utskottet har 
lyckats bra med måluppfyllelsen såsom 
fastställts i fakultetens utbildnings-
strategier.  

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2021-12-09. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar  

• om vikten av att handledare i 
mycket god tid bokar lokal till 
hybriddisputationer; 

• det påbörjade doktorandantagnings-
förfarandet till en riktad tjänst som 
ligger utanför den ordinarie 
doktorandantagningen som för år 
2022 omfattar tre allmänna och en 
riktad tjänst med sista ansöknings-
dag den 1 mars; 

• om Antagningsrådet som ett positivt 
inslag inom ramar för det 
reformerade antagningsförfarandet. 

  
f) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2021-12-08. 
 

Läggs till handlingarna. 
 

g) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2021-12-08. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• en kommande rättegång med ett 
fåtal medarbetare vid institutionen 
som målsägande som utsatts för hot 
av en student; 

• ett ärende hos Överklagande-
nämnden för etikprövning gällande  
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forskning vid institutionen utan 
etikprövningstillstånd; 

• den omfattande smittspridningen 
bland anställda samt att 
verksamheten trots detta fungerar. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om att Juridiska 
fakultetens underproduktion av HÅS och 
HÅP för år 2021 har kvittats mot 
överproduktionen på det övriga H-området, 
och påverkar inte Juridiska fakultetens 
återbetalningsskyldighet. 

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

 

  
4. Juridiska fakultetens utbildnings- och 
forskningsstrategier 2023-26. 

Information och diskussion. 

  
5. Fastställande av utbildningsplan samt lokal 
examensbeskrivning för magisterutbildning i 
Barnets rättigheter (SU FV-3522-21). 

Beslutas att fastställa utbildningsplanen 
samt den lokala examensbeskrivningen 
enligt bilaga 1 respektive 2. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Revidering av allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, 
(dnr SU FV-4.1.1-4311-18). 

Beslutas att, efter ändring i enlighet med 
förd diskussion, fastställa den allmänna 
studieplanen för utbildning på forskarnivå i 
rättsvetenskap enligt bilaga 3. 

  
7. Återrapportering från juridiska 
institutionen om erhållna fakultetsmedel för 
att säkerställa implementeringen och 
uppföljningen av det s.k. Rambeslutet. 

Information och diskussion. 

  
8. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 
vid Juridiska fakulteten. 

Information. 

  
9. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Utbildningsutskottet.  

Fakultetsnämnden tar del av 
Utbildningsutskottets rapport. 

  
10. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Forskningsutskottet. 

Fakultetsnämnden tar del av 
Forskningsutskottets rapport. 
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Övriga frågor. 

 
Inga övriga frågor. 

  
Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Andreas Knutsson 


