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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(x) Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(z) Professor Torben Spaak, prodekanus, 
t.o.m.p.7 

(x) Professor Pål Wrange (gruppsuppleant) 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus 

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(a) Professor Anna Kaldal  
() Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Roger Persson Österman  
(a) Professor Björn Lundqvist  
(z) Forskarstuderande Edith Lalander 
Malmsten, t.o.m.p.7 

() Forskarstuderande Marie Kagrell 

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

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

Deltagande fackliga representanter: 
(z) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S, t.o.m.p.3 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
z) via länk 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
Professor Gustaf Sjöberg, prefekt 
Kanslichef Catharina Sitte Durling 
Handläggare Agita Akule-Larsson 

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

  
ÄRENDE FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 
  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Jori Munukka. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om  

• att arbetet med fakultetens strategier 
för 2023-26 har fördröjts i väntan på 
SU:s samt det humanvetenskapliga 
områdets strategier och kommer att 
sannolikt beslutas i mars 2023; 
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• att granskningen av jurist-
programmet har fallit väl ut samt 
beslutet från områdesnämnden för 
humanvetenskap om två 
nödvändiga åtgärder med 
återrapportering i maj 2023. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-10-18. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll. Ingen åtgärd. 
  
d) gästföreläsarlista.   
  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2022-10-20. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus informerar om studierektorns 
deltagande i informationsträff om 
högskolestudier i stadsdelen Rinkeby med 
stort intresse för juristprogrammet. 

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-10-25. 

Läggs till handlingarna. 
 
Prodekanus konstaterar 

• att två disputationer har genomförts 
under hösten och en planeras för 
V23; 

• att flera seniora forskare redan 
ansökt om medel från den särskilda 
satsningen för interna ämnes-
konferenser; 

• en oordning i ärendeinflödet till 
forskningsutskottet samt att 
beredningstiden ej fullt respekteras, 

• handledarnas bristande kunskaper 
kring regelverket rörande 
disputationer och behovet av att 
återuppta handledarkollegier. 

  
g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2022-11-09. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2022-09-14, 2022-10-
26. 

 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om 

• att individuella prefektbeslut om 
ackumulerade övertimmar ska 
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kunna fattas före årsskiftet samt en 
femårs åtgärdsplan för utbetalning 
och forskningstid; 

• att prefekturen genomför samtal 
med ämnesföreståndare; 

• Justitieombudsmannen (JO) har 
beslutat att rikta kritik mot SU för 
hanteringen av en flervalsdugga 
under processrätten VT20 som kan 
eventuellt få svårt överblickbara 
konsekvenser. 

 
Vidare kommenterar prefekten 
påfrestningen på lärarlagen när 
lärarkolleger beviljas forskningsmedel. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om betydande 
arbetsinsatser med olika granskningar och 
budget samt att Juridiska institutionen 
kommer att omfattas av en fokus-
utvärdering av forskningsmiljöer. 

  
k) information från Linjerådet. En ny ordförande och viceordförande har 

utsetts samt att ett konstituerande möte 
hålls i närtid och att nya ledamöter i 
nämnder och utskott kan komma att utses.  

  
BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  
4. Juridiska fakultetens budget 2023. Beslutas att fastställa fakultetens budget för 

2023 enligt bilaga 10. 
  
5. Utseende av ny valberedning. Beslutas att utse professorerna Christina 

Ramberg, Roger Persson Österman och Pål 
Wrange samt universitetslektor Åsa 
Örnberg till ledamöter i valberedningen.   
 
Professorerna Roger Persson Österman och 
Pål Wrange deltog ej i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
6. Finansiering av The Stockholm Centre 
Oxford Fellowship. 

Beslutas att Juridiska fakulteten finansierar 
samarbetet med 400 tkr för perioden 2023-
2026. 

  
7. Verksamhetsberättelse för år 2021 för 
SCILJ (SU FV-3848-22). 

Verksamhetsberättelsen beaktas och läggs 
till handlingarna. 
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Professor Pål Wrange deltar ej i beslutet. 
 

8. Fastställande av sammanträdestider för 
vårterminen 2023 samt preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2023.  
 
 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 
för vårterminen 2023: 2023-01-24 (heldag), 
2023-03-07 (kl.13-15), 2023-04-25 (kl.13-
15) samt 2023-06-07 juni (kl.10-12). 
 
Beslutas vidare att fastställa preliminära 
sammanträdestider för höstterminen 2023: 
5 september, 17 oktober och 12 december 
(samtliga kl.13-15). 
 

Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
    
  
Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras  
Jori Munukka 


