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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
() Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus (x) Professor Pål Wrange (gruppsuppleant) 
fr.o.m.p.5 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus 

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Petra Herzfeld Olsson  
(a) Professor Anna Kaldal  
(x) Professor Claes Lernestedt  
(x) Professor Roger Persson Österman  
(x) Professor Björn Lundqvist  
(x) Forskarstuderande Mariana Fakih () Forskarstuderande Johanna Eriksson 
(x) Juris studerande Nima Nikaein 
(x) Juris studerande Sophia Aleman 

(x) Juris studerande Victor Nåhls 
(gruppsuppleant) 
() Juris studerande Alexandra Bonde 
(gruppsuppleant) 

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
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 Torben Spaak. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 
  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om Juridiska 

institutionens underprestation av HÅS och 
HÅP för 2022. Underprestationen kan 
delvis förklaras med den allmänna 
nedgången i genomströmningen på SU. 
Kollegiet bör vara vaksamma samt beredda 
att hantera eventuella sparkrav i närtid. 

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2022-12-13. Ingen åtgärd. 
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c) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2022-12-01. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden noterar att Juridiska fakulteten 
står värdar för den nordiska 
dekankonferensen den 24-26 maj. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2022-12-08. 
 

 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om  

• beslutet om flytt av Forskardagen 
till hösttermin istället för vårtermin 
som till stor del upptas av den årliga 
doktorandantagningen, samt att 
planeringen av den kommande 
Forskardagen har inletts; 

• att det för HT23 planeras ett 
dialogmöte för doktorandkursledare 
med syfte att diskutera kurs-
värderingar av doktorandkurser; 

• beslutet om beviljade medel för 
språkkurs i svenska för enskild 
doktorand. 

  
e) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2022-12-07. 

Läggs till handlingarna. 
 
Dekanus noterar att profilseminarier ej 
ägde rum under HT22 p.g.a. arbets-
belastning i samband med ett stort antal 
genomförda utbildningsgranskningar på det 
humanvetenskapliga området. 

  
f) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2022-12-07. 

Läggs till handlingarna. 

  
g) information från Juridiska institutionen. Ingen information. 
  
h) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichef informerar om att utredare 
Karolina Alveryd under sin kommande 
föräldraledighet ersätts av handläggaren 
Sandra Persson från Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

  
i) information från Linjerådet. Linjerådet informerar om sitt senaste 

konstituerande möte och att drygt hälften 
av ledamöter har bytts ut.  
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BESLUTS- OCH 
DISKUSSIONSÄRENDEN 
  
4. Juridiska fakultetens utbildnings- och 
forskningsstrategier 2023-26. 

Information och diskussion. 

  
5. Åtgärder avseende Juristprogrammet och 
kompletteringsutbildning för utländska 
studenter. 

Information och diskussion. 

  
6. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Utbildningsutskottet. 

Information. 

  
7. Rapportering till fakultetsnämnden från 
Forskningsutskottet. 

Information. 

  
8. Verksamhetsberättelse för 2022 för 
Juridiska föreningen, redogörelse över hur 
medlen från juridiska fakulteten används 
samt begäran om medel för verksamhetsåret 
2023 (SU FV-0189-23)  

Beslutas att överföra medel enligt äskande 
till Juridiska föreningen. 
 
Verksamhetsberättelse samt redogörelse för 
år 2022 läggs till handlingarna. 

  
9. Utseende av hedersdoktorer och 
promotorer 2023 
 

Information. 

Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  

Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
 
 
Ordförande     
Jessika van der Sluijs    

Justeras  
Torben Spaak 

 


