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Ordinarie ledamöter  

 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus 

Suppleanter 
 
(x) Professor Jori Munukka 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Torben Spaak, prodekanus () Professor Pål Wrange (gruppsuppleant) 
(x) Professor Teresa Simon-Almendal, 
prodekanus, f.o.m.p.3e  

() Universitetslektor Kavot Zillén 
(gruppsuppleant) 

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

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

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Universitetslektor Magnus Gustavsson,  
SACO-S, t.o.m.p.6 
() Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
x) närvarande 
a) anmält förhinder 
z) närvarande via länk 
 
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 Anna Kaldal. 
  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med tillägg av pp.12-13 samt att 

professor Torben Spaak ska vara 
ordförande för p.7. 

  
3. Anmälan av  
  
a) information från dekanus. Dekanus informerar om  

• lärosätesbesök hos Vetenskapsrådet 
samt Riksbankens jubileumsfond 
där bland annat riktade respektive 
öppna forskningsutlysningar 
diskuterades; 
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• pågående process av utseende av 
efterträdare för ställföreträdande 
prefekt Jane Reichel;  

• allvarligt ekonomiskt läge för 
juridiska institutionen och behovet 
att öka sparmedvetenheten i 
organisationen.  

  
b) fakultetsnämndens protokoll 2023-01-24. Ingen åtgärd. 
  
c) delegationsprotokoll 2023-01-12 – 2023-
02-15. 

Ingen åtgärd. 

  
d) protokoll från Juridiska fakultetens 
utbildningsutskott, 2023-02-09. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden kommenterar en händelse där 
en student inför sina studiekamrater 
informerats av läraren om misstänk fusk 
samt att en lathund ska tas fram av 
studierektor för att bl.a. hantera 
kommunikation till studenter i 
disciplinärenden. 

  
e) protokoll från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott, 2023-01-31. 

Läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om: 

• 5 st genomförda disputationer under 
2022; 

• 2 st planerade disputationer under 
VT23 samt 6 st för HT23;  

• gott flöde av ansökningar om medel 
för seniora forskares interna 
forskningskonferenser/workshops; 

• att Forskardagen numera är flyttad 
till höstterminen och äger rum den 
16 november 2023.  

  
f) protokoll från Juridiska fakultetens 
lärarförslagsnämnd, 2023-02-14.  

Läggs till handlingarna. 
 

  
g) protokoll från Områdesnämnden för 
humanvetenskapliga området, 2023-02-08. 

Läggs till handlingarna. 

  
h) protokoll från Juridiska 
institutionsstyrelsen, 2023-02-23. 

Läggs till handlingarna. 
 

  
i) information från Juridiska institutionen. Prefekten informerar om:  

• ett nytt system för bemannings-
planering som kommer att införas 
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under våren kopplat till det kärva 
ekonomiska läget; 

• viss oro i organisationen angående 
examinationssystemet Inspera;  

• översyn av specialkursutbudet; 
• Institutionsstyrelsens beslut om 

förslag till stadgar för Ingalill 
Liljamaas testamentsfond. 

  
j) information från Juridiska 
fakultetskansliet. 

Kanslichefen informerar om  
• att utredare Karolina Alveryd under 

sin föräldraledighet ersätts av 
handläggare Sandra Persson; 

• framtagen vägledning på SU-nivå 
om AI-chattbotar vid utbildning och 
forskning. 

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

 

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

Beslutas att fastställa fakultetens 
utbildnings- och forskningsstrategier enligt 
bilaga 1. 

  
5. Kvantitativ kartläggning av 
programnybörjare vid Stockholms 
universitet. 

Information. 

  
6. Avrapportering åtgärder avseende 
Juristprogrammet och kompletterings-
utbildning för utländska studenter. 

Information. 

  
7. Adjungerad professor Johnny Herre (SU 
FV-3813-22). 

Beslutas att föreslå rektor att anställa 
Johnny Herre i allmän förmögenhetsrätt 
med omfattningen 20% av heltid tills 
vidare, dock längst i 5 år. 
 
Professorerna Jessika van der Sluijs och 
Teresa Simon-Almendal deltar ej i beslutet. 

  
8. Granskningsrapport IRI (SU FV-2282-22). 
 

Information. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att IRI:s 
stadgar är från 2015 och ej reviderade i 
enlighet med gällande SU-regler för 
centrumbildningar.  
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9. Utseende styrelse och föreståndare IRI 
(SU FV-0639-23). 

Föreslås till rektor att besluta att förlänga 
mandatperioden för sittande styrelse och 
föreståndare till och med den 30 september 
2023, med det särskilda uppdraget att 
revidera IRI:s stadgar i enlighet med 
rektors regler för centrumbildningar vid SU 
samt mall för Stadgar för centrum-
bildningar under institution. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  
10. Utseende styrelseledamöter och 
suppleanter Axel Ax:son Johnsons stiftelse 
för sjörätt (Institutet för sjö- och annan 
transporträtt) för perioden 2022-07-01 – 
2025-06-30 (SU FV-0686-23). 

Beslutas att utse professor Johan Schelin 
och universitetslektor Erik Sinander till 
ledamöter samt professor Christina 
Ramberg och docent Elisabeth Ahlinder till 
suppleanter för mandatperioden 1 juli 2022 
– 30 juni 2025.  

  
11. Utseende av styrelseledamöter för 
Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska 
fakulteten för mandatperioden 2022-07-01–
2024-06-30 (SU FV-0692-23). 

Beslutas att utse professorerna Claes 
Lernestedt (ordförande), Frantzeska 
Papadopoulou och Jane Reichel till 
ledamöter samt professor Peter Melz och 
universitetslektor Katrin Lainpelto till 
suppleanter för mandatperioden 1 juli 2022 
– 30 juni 2024. 

  
12. Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i rättsvetenskap, nu antalet 
handledare. 

Uppdras åt Forskningsutskottet att ändra i 
Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i rättsvetenskap gällande antalet 
handledare i enlighet med diskussion. 

  
13. Torsten och Ragnar Söderbergs professur 
(SU FV-4516-22). 

Uppdras åt dekanus att utse sakkunniga. 
 
Professor Torben Spaak deltar ej i beslutet. 
 
Professor Gustaf Sjöberg närvarar ej vid 
beslutet. 

  
14. Utseende av hedersdoktorer och 
promotorer 2023. 

Information. 

 Beslutas att utse professor Torben Spaak 
till promotor vid doktorspromotion. 

  
 Studerande- och fackliga representanter tar 

ej del av informationen.  
  

Övriga frågor.               Inga övriga frågor. 
  
Vid protokollet 
Agita Akule-Larsson   
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Ordförande pp.1-6, 8-14    
Jessika van der Sluijs 
 
Ordförande p.7 
Torben Spaak 
    

Justeras  
Anna Kaldal 

 
 


