
STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll #3, 2022 
Juridiska fakultetsnämnden 2022-04-26  
  SLUTGILTIGT 

1 (4) 

 
Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka (gruppsuppleant) 

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

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

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

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

 
Deltagande fackliga representanter: 
() Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S 
(x) Arkivarie Roger Nilsson, ST, t.o.m.p.7 
 
x) närvarande 
z) närvarande via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Catharina Sitte Durling, kanslichef, 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 juris studerande Victor 

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

• utfallet i den senaste UKÄ-
lärosätesgranskningen utifrån flera 
bedömningsområden där SU fick 
godkänt med förbehåll för bl.a. 
student- och doktorandperspektivet 
samt anknytning till arbetslivet, och 
där Juridiska fakultetens Arbets-
marknadsråd lyfts fram som ett  
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positivt exempel.  
Dekanus bevakar hanteringen av 
nödvändiga åtgärder. 

• att efter en noggrann kartläggning av 
Juridiska institutionens 
ackumulerade övertimmar finns en 
åtgärdsplan och att läget redan har 
förbättrats avsevärt. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-03-08. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) gästföreläsarlista.  Ingen åtgärd. 
  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-03-29. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus avger en lägesrapport kring 
årets doktorandantagning som beräknas vara 
klar under juni månad. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2022-04-07.  
 

Läggs till handlingarna. 

g) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2022-03-23. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om  

• domen i målet om olaga förföljelse 
mot tre institutionsanställda; 

• att institutionsanställda är inbjudna 
till förslag till arbetsgruppen inom 
institutionsstyrelsen gällande 
användningssätt av de av en tidigare 
student testamenterade medel som 
uppgår till ca 70 miljoner kronor; 

• stora praktiska problem med den 
centrala tentamensadministrationen. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar att Juridiska 
fakulteten för 2022 prognosticerar en 
underproduktion av HÅS och HÅP med ett 
flertal miljoner och kan bli 
återbetalningsskyldiga. 

  
j) information från Linjerådet. Ingen information.  
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BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 
  
4. Juridiska fakultetens utbildnings- och 
forskningsstrategier 2023-26. 

Information. 

  
5. Universitetsadjunkt i rättsvetenskap med 
inriktning mot processrätt (SU FV-4165-21). 
 

Beslutas att erbjuda Magnus Gulliksson 
anställning som universitetsadjunkt i 
rättsvetenskap med inriktning mot 
processrätt i enlighet med berednings-
gruppens förslag, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Magnus 
Gulliksson inte har genomgått högskole-
pedagogisk utbildning om minst 15 hög-
skolepoäng och anser inte heller att han har 
motsvarande kunskaper förvärvade på annat 
sätt.  
 
Fakultetsnämnden föreslår därför att, för det 
fall Magnus Gulliksson anställs, ålägga 
honom att genomgå högskolepedagogisk 
utbildning om minst 15 högskolepoäng 
under de första två åren av anställningen. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Universitetsadjunkt offentlig rätt med 
inriktning mot Rektorsprogrammet (SU FV-
1563-22). 

Bordläggs. 

  
7. Översyn av riktlinjer för antagning till 
oavlönad docent. 

Beslutas att uppdra åt lärarförslagsnämnden 
att utarbeta riktlinjer för sakkunnigas 
uppdrag vid docentansökan. 

  
8. Ansökan från juris doktor Stanley 
Greenstein om att bli antagen som oavlönad  
docent i rättsinformatik (SU FV-3844-21), 
bil. 

Beslutas att anta juris doktor Stanley 
Greenstein som oavlönad docent i 
rättsinformatik i enlighet med 
lärarförslagsnämndens förslag. 
 
Beslutas att befria Stanley Greenstein från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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9. Adjungerad professor Carl Svernlöv (SU 
FV-4189-21). 

 
Beslutas att föreslå rektor att anställa Carl 
Svernlöv som adjungerad professor i 
associationsrätt med omfattningen 20 
procent tills vidare dock längst i sex år. 

  
10. Juridiska föreningen (SU FV-1086-22).  
 
  a) Verksamhetsberättelse för 2021 för 
Juridiska föreningen, redogörelse över hur 
medlen från juridiska fakulteten används 
samt begäran om medel för verksamhetsåret 
2022. 

 
 
a) Verksamhetsberättelse samt redogörelsen 
för år 2021 läggs till handlingarna. 
 
Beslutas att överföra medel enligt äskande 
till Juridiska föreningen. 
 

  b) Stöd med anledning av covid-19. b) Beslutas att överföra medel enligt äskande 
till Juridiska föreningen. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

11. Årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2021 för Stockholm Institute for 
Scandinavian Law (SU FV-1449-22). 
 

Läggs till handlingarna. 

  
Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  
Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras 
    Victor Nåhls 


