
STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll #5, 2022 
Juridiska fakultetsnämnden 2022-10-18 
 SLUTGILTIGT  
 

1 (6) 

 
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 

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson t.o.m. 
p.12 

 

(x) Professor Anna Kaldal  
(x) Professor Claes Lernestedt  
() Professor Roger Persson Österman  
(x) Universitetslektor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Edith Lalander 
Malmsten 

() Forskarstuderande Marie Kagrell 

() Juris studerande Nima Nikaein 
(x) Juris studerande Sophia Aleman 

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

Deltagande fackliga representanter: 
(a) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Handläggare Agita Akule-Larsson 

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Anna Kaldal. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med ändringen att pp. 12 och 13 

byter plats samt tillägg av p.14. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om 

• att SU, som följd av UKÄ:s senaste 
lärosätesgranskning, tar fram 
åtgärder för bl.a. likabehandling av 
studenter med funktionsvariationer 
samt att Juridiska institutionen har 
fått beröm för sitt framskridna 
arbete med samma ändamål; ett 
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annat utvecklingsområde är SUs 
säkring av arbets-
marknadsanknytning genom, t.ex. 
praktikkurser att fakulteten 
prognosticerar för en 
underprestation av HÅS och HÅP 
för läsåret 2022. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-06-07. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2022-05-25. 

Läggs till handlingarna 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-06-08, 2022-09-20. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus informerar om 

• sex stycken nyantagna doktorander 
varav två med extern finansiering; 

• ett högt tryck av doktorand-
ansökningar om medel enligt 
Riktlinjer för utdelning och 
disponering av medel ur Juridiska 
fakultetsnämndens anslag för 
forskningsbidrag, en reseberättelse 
ska inlämnas, men i regel uteblir 
den samt återkommande fall av sent 
inkomna ansökningar. Detta 
föranleder skärpning i hanteringen; 

• att deltagaranonymitet i kurs-
utvärderingar av doktorandkurser är 
svår att garantera och utskottet vill 
bjuda in doktorandkursföreståndare 
till dialogmöten; 

• två planerade disputationer; 
• att interna ämnesgemensamma 

forskningskonferenser för seniora 
forskare, som del av särskild 
fakultetssatsning, nu börjar komma 
igång. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2022-10-03, 2022-10-04. 

Läggs till handlingarna. 

  
g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2022-06-15, 
2022-09-28. 

Läggs till handlingarna. 
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h) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• att det rådande administrativa läget, 
i och med tillträdet av en ny 
administrativ chef efter den 
avgående med mycket lång tid i 
tjänsten samt att institutionens 
ekonom har sagt upp sig, påverkar 
hanteringen av årets budgetprocess 
men institutionen har temporära 
lösningar till ledningsstödet; 

• institutionens långsiktiga plan för 
hanteringen av ackumulerade 
övertimmar; 

• att de nya LAS-reglerna kommer att 
påverka verksamheten; 

• studenten, vars tidigare uppträdande 
föranledde stängda lokaler på 
institutionen;  

• att en utdragen process där 
institutionen donerats medel av 
tidigare student nu är avslutad; 

• SCCL:s nya forskningsavdelning, 
The Swedish Corporate Governance 
Institute, med flera välrenommerade 
medarbetare från företagsvärlden 
samt omfattande medel knutna till 
sig. 

  
i) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Handläggaren informerar om att 
• samtliga fakulteter på det 

humanvetenskapliga området 
beräknas underprestera till ett 
sammanlagt belopp motsvarande ca 
40 mkr, och en sannolik åter-
betalning av fakulteternas 
respektive underprestation för 
läsåret 2022; 

• att fakultetskanslichef Catharina 
Sitte Durling numera även är chef 
för områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

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

Information och diskussion. 

  
5. Utseende av ny valberedning. Information och diskussion. 
  
6. Strategiska satsningar inför budgetbeslut  
för år 2023. 
 

Diskussion. 

 
7. Ansökan från universitetslektor Björn 
Lundqvist om befordran till professor i 
Europarätt med inriktning mot konkurrensrätt 
(SU FV-0885-22). 

Beslutas föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Björn Lundqvist till en 
anställning som professor i Europarätt med 
inriktning mot konkurrensrätt, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Universitetslektor Björn Lundqvist deltar ej 
i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
8. Ansökan från juris doktor Liane Colonna 
om att bli antagen som oavlönad docent i 
rättsinformatik (SU FV-4683-21). 

Beslutas att anta juris doktor Liane Colonna 
som oavlönad docent i rättsinformatik i 
enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Liane Colonna från 
lärarprov. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
9. Ansökan från juris doktor Cyril Holm om 
att bli antagen som oavlönad docent i allmän 
rättslära (SU FV-0576-22). 

Beslutas att anta juris doktor Cyril Holm 
som oavlönad docent i allmän rättslära i 
enlighet med lärarförslagsnämndens 
förslag. 
 
Beslutas att befria Cyril Holm från 
lärarprov. 
 
Professor Torben Spaak deltar ej i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
10. Lektorat finansrätt (SU FV-2760-21). Beslutas att erbjuda Caroline Nordklint i 

första hand, Giacomo Lindgren Zucchini i 
andra hand och Alexandra Johansson i 
tredje hand anställning som 
universitetslektor i finansrätt i enlighet med 
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lärarförslagsnämndens förslag, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
Uppdras åt dekanus att besluta om 
anställningen samt att underteckna 
anställningsbeslutet. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att Caroline 
Nordklint och Giacomo Lindgren Zucchini 
har genomgått högskolepedagogisk 
utbildning motsvarande minst 15 
högskolepoäng. 
 
Vidare konstaterar fakultetsnämnden att 
Alexandra Johansson inte har genomgått 
högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 högskolepoäng och 
anser inte heller att hon har motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt. 
Nämnden beslutar därför att, för det fall 
Alexandra Johansson erbjuds anställningen, 
ålägga henne att genomgå högskole-
pedagogisk utbildning om minst 15 
högskolepoäng under de första två åren av 
anställningen. 
  
Jämställdhetsaspekten har beaktats men har 
inte påverkat beslutet. 
 
Professor Teresa Simon-Almendal deltar ej 
i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
11. Adjungerad professor Rolf Skog (SU FV-
2679-22). 

Beslutas att föreslå rektor att anställa Rolf 
Skog som adjungerad professor i 
associationsrätt med omfattningen 20 
procent tills vidare dock längst i två år. 

  
12. Granskningsrapport Stockholms 
Barnrättscentrum (SU FV-4623-21). 

Beslutas att föreslå områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå rektor att 
centrumbildningens verksamhet ska 
fortsätta. 

  
13. Årsredovisning och revisionsberättelse 
Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond för 
arbetsrättslig forskning samt utseende av ny 
styrelse och revisor för perioden 2022-01-01 
– 2023-12-31 (SU FV-3655-22). 

Fakultetsnämnden utser professorer Laura 
Carlsson, Petra Herzfeldt Olsson och 
ordförande för Arbetsdomstolen Sören 
Öman till styrelseledamöter för 
mandatperioden 2022-01-01–2023-12-31. 
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Beslutas vidare att utse professor Jan 
Andersson till revisor för samma 
mandatperiod. 
 
Årsredovisning beaktas och läggs till 
handlingarna. 
 
Professor Petra Herzfeldt Olsson deltar ej i 
beslutet. 

  
14. Juridiska fakultetens samarbete med 
University of Oxford. 

Information och diskussion. 

  
Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  

Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras  
Anna Kaldal 

 
 
 


