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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(a) Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

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

(z) Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(a) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(a) Professor Anna Kaldal  
(z) Professor Claes Lernestedt  
(a) 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: 
() Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
z) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Catharina Sitte Durling, kanslichef, 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 juris studerande Nima 

Nikaein. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med ändringen att pp.4 och 5 

byter plats. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om 

• att den områdesövergripande 
krisledningsgruppen med anledning 
av Covid-19 fortsätter att ha 
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kontinuerliga träffar nu med 
fokusområdet det säkerhetspolitiska 
läget i Ukraina, att SU övergår till 
ett post-Covidläge med grund-
inställningen att verksamheten kan 
få fortgå som planerat vårterminen 
ut, att Ukrainakrisen kommer att 
påverka SU i stor grad, som 
avbryter samtliga kontakter med 
den ryska staten, däremot ej 
individer, och att den befintliga 
formationen Scholars at risk kan 
vara användbar i hanteringen av 
exempelvis forskarsamarbeten, samt 
att kommunikationskanalerna är ett 
prioriterat område.  
Dekanus bevakar lägesutvecklingen 
och tar emot frågor; 

• flertal granskningar på olika nivåer, 
bl.a. den av Juristprogrammet, 
inledningen av interngranskningen 
av våra magisterprogram, 
utvärderingen av centrumbildningar 
där SCCL och IRI står på tur under 
HT22 samt kvalitetsdialogen med 
Juridiska fakulteten utifrån 
forskningsindikatorerna. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-01-25. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2022-02-09. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar fakulteternas 
arbete med att ta fram profilområden för 
SU, till vilka regeringen kan komma att 
fördela medel.   

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-02-01, 2022-02-22. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 

• en kommande och strategiskt 
framåtblickande forsknings-
konferens i oktober 2022 anordnad 
för fakultets- och institutions-
ledningen samt forskningsutskottet; 

• det påbörjade antagningsförfarandet 
för tre allmänna doktorand-
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anställningar samt en riktad 
doktorandanställning i miljörätt 
med sammanlagt 115 ansökningar; 

• att antagning av en 
industridoktorand möjliggjord av 
bl.a. WASP-HS där 14 stycken 
sökande fanns är nu avslutad; 

• Juridiska fakultetens forskardag 
som hålls den 22 mars på 
Wennergrens center på temat 
Akademisk meritering; 

• två planerade disputationer under 
2022. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2022-02-23.  
 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus återrapporterar från det senaste 
sammanträdet. 
 

g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2022-02-02. 
 

Läggs till handlingarna. 
 
 

h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2022-02-16. 

Läggs till handlingarna. 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• den pågående rättegången med ett 
fåtal medarbetare vid institutionen 
som målsägande som utsatts för hot 
av en student som nu föranlett en 
tillfällig låsning av våningsplanen 
7-9 i C-huset; 

• att, mot bakgrund av genom-
lysningen av Juristprogrammet med 
koppling till Rambeslutet, bemöts 
bl.a. miljörättens inkorporering 
entusiastiskt av lärarkollegiet; 

• den pågående rekryteringen av en 
tillsvidareanställd universitets-
adjunkt i processrätt med fyra 
stycken sökande; 

• institutionsstyrelsen beslut om att 
kursen Examensarbete ska endast 
kunna påbörjas vid terminsstart och 
så kallade extratillfällen avskaffas 
från VT23. 
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j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Ingen information. 

  
k) information från Linjerådet. Linjerådet har utsett terminsansvariga.  
  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Förslag till beslut att avveckla filosofie 
kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 180 
hp (programkod JJRTT) och upphäva 
kandidatprogrammets utbildningsplan. 

Beslutas att avveckla filosofie 
kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 
180 hp (programkod JJRTT) och upphäva 
kandidatprogrammets utbildningsplan. 

  
5. Juridiska fakultetens utbildnings- och 
forskningsstrategier 2023-26, utseende av 
arbetsgrupp. 

Beslutas att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att ta fram utkast till nämnden. 
Arbetsgruppen, som ska bestå av dekanus, 
prodekanerna, ytterligare en representant 
från vartdera utskott, som utses av 
respektive prodekan, prefekten för 
Juridiska institutionen, en representant för 
forskarstuderande och en representant för 
studerande på grund- och avancerad nivå, 
ska rapportera till nämnden på varje möte 
under innevarande år. Arbetsgruppen kan 
involvera utskotten i sitt arbete. 

  
6. Översyn av riktlinjer samt mall för 
antagning till oavlönad docent. 

Beslutas att revidera riktlinjerna enligt bil. 
4 samt fastställa mallen för sökande till 
antagning till oavlönad docent enligt bil. 5 i 
enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 

  
7. Verksamhetsberättelse år 2021 för 
Barnrättscentrum (BRC) (SU FV-0782-22). 

Läggs till handlingarna. 

  
Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  

Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Nima Nikaein 


