
STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll #4, 2022 
Juridiska fakultetsnämnden 2022-06-07  
  SLUTGILTIGT 

1 (5) 

 
Ordinarie ledamöter  

 
(z) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

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

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(z) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(z) Professor Anna Kaldal  
(z) Professor Claes Lernestedt  
(a) Professor Roger Persson Österman  
(z) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(z) Forskarstuderande Andreas Knutsson () Forskarstuderande Marie Kagrell 
(z) Juris studerande Nima Nikaein fr.o.m.p.7 
(z) Juris studerande Sophia Aleman 
fr.o.m.p.7 

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

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

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Petra Herzfeld 

Olsson. 
 
Vidare beslutas att utse professor Teresa 
Simon-Almendal för p.10. 

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

• ett kommande rambeslut av rektor 
gällande ackumulerade övertimmar 
som väntas möjliggöra den åtgärds-
plan som tagits fram av Juridiska 
institutionen i sin strävan att hantera 
de så kallade plustimmarna; 
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• det nationella dekanmötet för 

lärosäten med juridisk utbildning 
som senast ägde rum i Umeå där det 
bl.a. diskuterades en möjlig översyn 
av rekryterings- och befordrings-
processer, etikprövning samt 
granskning av forskning;  
Stockholm ska stå värd för det 
nordiska dekanmötet i maj 2023. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-04-26. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) gästföreläsarlista.  Ingen åtgärd. 
  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2022-04-28. 

Läggs till handlingarna. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-05-17. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 

• den pågående antagningen till 
forskarutbildningen med tre stycken 
utlysta allmänna anställningar samt 
en riktad i miljörätt; ett första 
antagningsmöte och intervjuer har 
genomförts; 

• Forskningsutskottet har satt ut 
datum för två stycken disputationer 
under HT22; ordföranden noterar att 
en av berörda sökande har ansökt 
om avsevärt högre belopp i tryck-
bidrag och språkgranskning än 
stipulerat i gällande riktlinje. 

  
g) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2022-05-24.  
 

Läggs till handlingarna. 

h) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2022-05-04. 

Läggs till handlingarna. 

  
i) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2022-05-18. 

Läggs till handlingarna. 

  
j) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• den pågående rekryteringen av 
administrativ chef efter Ida  
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Söderberg Tah där beslut om 
efterträdare väntas inom kort; 

• att framtagning av utbildnings-
rapporten rörande granskningen av 
Juristprogrammet är i sitt slutskede; 

• att det inom kort väntas besked från 
Kammarkollegiet om ett slutligt 
belopp gällande en donation i form 
av ett testamentariskt förordnande 
till Juridiska institutionen;  
en arbetsgrupp utsedd av 
Institutionsstyrelsen hanterar de 
inkomna förslagen till lämpliga 
användningsområden; 

• Institutionsstyrelsens beslut att inte 
verka för en ny utbildningsplan och 
därmed nytt juristprogram utan att 
agera inom den befintliga 
utbildningsplanen utifrån 
utbildningsrapporten samt 
promemorian om ett reformerat 
program; däremot anses att 
utbildningsplanen för 
kompletteringsutbildningen bör ses 
över; 

• mot bakgrunden av lagändringar i 
LAS, är institutionens mål att 
fullbemanna samtliga ämnen för att 
verka för ett minskat behov av 
extraanställda lärare; 

• den pågående diskussionen om 
trenden med tre handledare till en 
forskarstuderande som ej ses som 
en optimal hantering.   

  
k) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om den pågående 
kvalitetsgranskningen på områdesnivå med 
18 stycken utbildningsrapporter på grund- 
och avancerad nivå samt 8 stycken på 
forskarutbildningsnivå, samt den påbörjade 
interngranskningen av Juridiska 
institutionens magisterprogram, först att 
granskas är magisterprogrammet i 
Europeisk ekonomisk rätt. 

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

 

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

Information. 

  
5. Fastställande lokal examensbeskrivning 
för magisterutbildning i folkrätt  
(SU FV-3.2.5 -0903-20). 
 

Uppdras åt dekanus att fastställa den lokala 
examensbeskrivningen. 

6. Fastställande lokal examensbeskrivning 
för magisterutbildning i miljörätt (SU FV- 
3.2.5-0902-20). 
 

Uppdras åt dekanus att fastställa den lokala 
examensbeskrivningen. 

7. Adjunkt offentlig rätt med inriktning mot 
Rektorsprogrammet  
(SU FV-1563-22) 

Beslutas att föreslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå rektor att 
besluta om utlysning av en tillsvidare-
anställning som adjunkt i offentlig rätt med 
inriktning mot Rektorsprogrammet och att 
fastställa anställningsprofilen enligt bilaga 
6. 

  
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

8. Biträdande universitetslektor i folkrätt  
(SU FV-1859-22). 
. 
 

Beslutas att utlysa ett biträdande 
universitetslektorat i folkrätt och att 
fastställa anställningsprofilen enligt bilaga 
7. 

  
9. Biträdande universitetslektor i offentlig 
rätt (SU FV-1910-22). 

Beslutas att utlysa ett biträdande 
universitetslektorat i offentlig rätt och att 
fastställa anställningsprofilen enligt bilaga 
8. 

  
10. Gästprofessor Johanna Schiratzki  
(SU FV-1971-22). 

Beslutas att föreslå rektor att anställa 
Johanna Schiratzki som gästprofessor i 
familjerätt med omfattningen 30 procent 
tills vidare, dock längst i två år. 
 
Professorerna Petra Herzfeld Olsson och 
Anna Kaldal deltar ej i beslutet.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
11. Styrelse Stiftelsen Stockholm Institute for 
Scandinavian Law (SU FV-1607-22). 
 

Beslutas att till styrelseledamöter utse 
professorerna emeriti Ulf Bernitz och Said 
Mahmoudi samt professor Antonina 
Bakardjieva Engelbrekt för mandatperioden 
2022-07-01 – 2024-06-30. 
 



STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll #4, 2022 
Juridiska fakultetsnämnden 2022-06-07  
  SLUTGILTIGT 

5 (5) 

 
12. Verksamhetsberättelse för Institutet för 
rättsinformatik (IRI) för 2021 (SU FV-1694-
22). 

 
Läggs till handlingarna. 

  
13. Revidering utbildningsplan magister-
program Barnets rättigheter (SU FV-3522-
21). 

Beslutas att fastställa den reviderade 
utbildningsplanen enligt bilaga 9. 

  
14. Fastställande av sammanträdestider för 
höstterminen 2022 samt preliminära 
sammanträdestider för våren 2023 kl. 13-15 
om inget annat anges. 
 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
höstterminen 2022: 2022-09-06, 2022-10-
18, 2022-12-13. 
Beslutas att fastställa preliminära 
sammanträdestider vårterminen 2023: 
2023-01-24 (heldag), 2023-03-07, 2023-04-
25 samt 2023-06-07 juni (kl.10-12). 

  
Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 
  
Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras pp.3a-14, exkl.p.10 
    Petra Herzfeld Olsson  
 
    Justeras p.10 
    Teresa Simon-Almendal 


