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Juridiska fakultetsnamnden

PROTOKOLL
Sammantradesdag
2017-11-14

Nr 4

Tid: Tisdagen den 14 november 2017 kl. 13.15-15.50
Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget

Narvarande ordinarie ledainoter:

1

Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf.
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus (fr o m del av § 8)
Jane Reichel professor, prodekanus
Margareta Brattstrom professor, prefekt
Anna Jonsson Cornell professor (fr o m del av § 4)
Kaj Hober professor
Daniel Stattin professor
Anna-Sara Lind universitetslektor
Peter Stromgren universitetslektor
Mikael Ruotsi doktorand
Jonatan Schytzer doktorand
Caroline Edwall jur. stud.
Sofie Bohjort kursadministrator

Nkrvarande stcppleant:
Ibrahim Ibrahim jur. stud.

Ovriga fzarvarande:
Mosa Sayed studierektor (tom § 4)
Magnus Odman utbildningsledare
Karin Andersson Schiebe fakultetshandlaggare, sekreterare

Franvarande ordinarie ledainoter:
Katia Cejie universitetslektor (anmalt forhinder)
Marianne Dahlen universitetslektor (anmalt forhinder)
Agnes Emborg jur. stud. (anmalt forhinder)
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§ 1 Justeringsperson

Beslut
Fakultetsnamnden utser Daniel Stattin att jamte ordforanden justera
dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkanns.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att:
- en delegation bestaende av prefekt, dekan och utbildningsledare
nyligen besokte University of Washingtons Law School i Seattle for
att diskutera utbyte pa bade student- och lararniva.
- han tillsammans med prodekanerna deltog i nordiskt dekanmote i
Bergen i slutet av oktober. Manga utmaningar ar gemensamma for
flertalet juridiska fakulteter i de nordiska landerna.
- han for ett par veckor sedan besokte juridiska fakulteten i Kopen-
hamn, dar han bland andra traffade dekanen.
- relcryteringsgruppen fust nu ar inne i en period av intensivt arbete,
fiamfor alit med provundervisning och intervjuer for lektoraten i
straffratt och rattshistoria.
- professor Sanna Wolk tidigare idag holl sin installationsforelas-
ning. Installationshogtiden halls den 17 november, da aven Pedago-
giska priset utdelas till en av fakultetens larare, namligen Susanne
S : t Clair Renard.
- han arbetar med forberedelserna for fakultetsnamndens strategidag
som halls den 27 november kl. 9-16 i Segerstedthuset. Teman for
diskussionerna blir proportionen mellan professorer och lektorer,
amnesbeteckningar samt forskningsfinansiering.

Prefekten meddelar att rekryteringen av en postdoktor i migrations-
ratt borjar bli klar, forhoppningsvis kan ett beslut om anstallning tas
inom kort.

Prodekanus, tillika ordforanden i forskningsutskottet, meddelar att:
- disputationsdatum for Linus Jacobson ar faststallt till den 27 april
2018.
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- under varen 201 S ska tre till fyra doktorandtj anster utlysas, varav
tva till tre i en allman utlysning och en med inriktning mot civilratt,
sarskilt familjeratt.
- hon i forra veckan deltog i ett dialogmote med Riksbankens Jubi-
leumsfond och Vetenskapsradet. Riksbanken overeager att ga in
med finansiering for bitradande universitetslektorer.
- hon i dekanus franvaro deltog i rektors omradesdialog, dar det
framkom att det eventuellt kommer att finnan mojlighet att aska me-
del nom harror fran ands fakulteters budgetoverskott.

Fran utbildningsutskottet meddelas (genom prefekten) att:
- kraven pa examinator och handledare pa mastersprogrammen ska
vara desamma som for examensarbetet pa juristprogrammet, vilket
innebar att handledare kan vara anstalld forskare eller larare med
doktors- eller licentiatexamen eller med lang erfarenhet av handled-
ning, eller doktorand efter formlost medgivande av handledaren.
Exarninator ska normalt vara anstalld forskare eller larare med dok-
tors- eller licentiatexamen eller med Lang erfarenhet av handledning.
- diplomeringshogtiden som holls den 28 oktober ear valdigt upp-
skattad av de nya juristerna.

Utbildningsledaren meddelar att:
- det fran Kopenhamns universitet inkommit en fraga om hur ear
fakultets samarbete med studentorganisationerna ser ut.
- han nyligen besokte Kina for att undersoka mojligheterna till sam-
arbete kring studentutbyte pa masterniva.
- han igar hade ett mote med Ersta Skondal om den planerade socio-
nomutbildningen.

§ 4 Uppfoljning av institutionens ekonomi

Prefekten presenterar en budgetuppfoljningper den 31 oktober
2017. Situationen ser nagot battre ut for oktober an tidigare mana-
der. For att komma till ratta med underskottet pa utbildningssidan
utreds for narvarande bland annat inforandet av ett bathe verktyg
for redovisning av lararnas undervisningsuppdrag och anvandningen
av lokaler. Vi behover ocksa ateruppta diskussionen om en eventu-
ell overgang till arsvis antagning till juristprogrammet och utreda
om en sadan forandring skulle bids till att losa problemet.

Foredragande:
Prefekten

Diskussion.

r

4m/



PROTOKOLL
Sammantradesdag
2017-11-14

Nr 4 n

Juridiska fakultetsnamnden

Beslut
Fakultetsnamnden uppdrar at prefekten att aterkomma till fakultets-
namnden med det material angaende fordelar respektive nackdelar
medatergang till helarsantagning av studenter till juristprogrammet
som togs fram ar 2016, som underlag for fortsatt diskussion i namn-
den.

§ 5 Verksamhetsplan for ar 2018

Forslag till verksamhetsplan har behandlats av utbildnings- och
forskningsutskotten. Utbildningsledaren kommenterar det utsanda
forslaget.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnamnden faststaller verksamhetsplanen for ar 2018 i enlig-
het med forslaget, med de smarre justeringar som framkom i diskus-
sionen samt med reservationen att de forestaende MBL-forhandling-
arna inte medfor nagra stora forandringar.

JURFAK 2017/80
Foredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:
2017-11-14 § 5

§ 6 Inledning av rekrytering av universitetslektor i civilratt, sarskilt ~-PA 2017/4190

kapitalmarknadsratt Foredragande:
Prefekten
Bilaga:

Prefekten redogor for behovet av rekrytering i amnet civilratt, sar- 2017-11-14 § 6
skilt kapitalmarknadsratt.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar att inleda relcrytering och att faststalla
anstallningsprofil for ett lektorat i civil~att, sarskilt kapitalmarknads-
ratt i enlighet med framlagt forslag.

§ 7 Ansokan fran docent Anna-Sara Lind om befordran till profes- t7FV-PA 2017/935

sor i offentlig ratt Foredragande:
Dekanus
Bilaga:

Sakkunniga i arendet har varit professor Inger-Johanne Sand, Oslo, 2017-11-14 § 7
professor 011i Maenpaa, Helsingfors, och professor Gabriel Micha-
nek (sarskild pedagogiskt sakkunnig). De sakkunniga har funnit att
Lind i naval vetenskapligt nom pedagogiskt hanseende uppfyller
lcraven for behorighet nom professor.
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§9

§10

Anita-Sara Lind ldmnar ricm~net och deltczr inte i beslc~tet.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar foresla rektor att befordra universitets-
lektor Anna-Sara Lind till professor i offentlig ratt.

Utdelning av von Materns premium a 36.000 kronor

Tre forslag till mottagare av von Materns premium har inkommit.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar utdela von Materns premium till Johan
Hirschfeldt med foljande motivering: Johan Huschfeldt tilldelas von
Materns premium for sitt mangariga forfattarskap av hog kvalitet.

Utvardering av Centrum for polisforskning

Centrum for polisforskning ar en centrumbildning under Juridiska
fakulteten. Sedan tidigare riktade satsningar fran rektor respektive
vetenskapsonuadet for humaniora och samhallsvetenskap har upp-
hort kommer den huvudsakliga finansieringen fran fakulteten. Verk-
samheten har pagatt sedan ar 2009.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar i enlighet med forslaget att en utvarde-
ring av Centrum for polisforskning ska goras och att professor Per
Cramer ska tillfragas om att genomfora den.

JURFAK 2017/69
Foredragande:
Dekanus
Bilaga:
2017-11-14 § 8

JURFAK 2017/89
Foredragande:
Dekanus
Bilaga:
2017-11-14 § 9

Nominering av ledamot i styrelsen for Institutet for Rysslands- SAMFAK 2017/13
Foredragande:och Eurasienstudier (IRES) 
Dekanus
Bilaga:

En anmodan inkom fran vetenskapsorniadet for humaniora och 2017-11-14 § 10
samhallsvetenskap den 2 november om att foresla en ledamot i sty-
relsen for Institutet for Rysslands- och Eurasienstudier for mandat-
perioden 2017-10-24-2020-10-24.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar att nominera Kaj Hober till ledamot i
stvrelsen for Institutet for Rvsslands- och Eurasienstudier.
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§ 11 Internremiss om Oversyn av den kvalitetsbaserade resursfor-
delningen

Synpunkter ska lamnas till vetenskapsonuadet for humaniora och
samhallsvetenskap senast den 29 november for att sammanstallas
och lamnas vidare till Rektor.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar ge dekanus och utbildningsledaren i
uppdrag att sammanstalla de framkomna synpunkterna och lamna
fakultetens svar pa remissen till vetenskapsomradet for humaniora
och samhallsvetenskap.

LTFV 2016/1914
Foredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:
2017-11-14 § 11

§ 12 Internremiss om forslag till Handlingsplan for breddad rekry-
tering och breddat deltagande

Synpunkter ska lamnas till vetenskapsomradet for humaniora och
samhallsvetenskap senast den 27 november for att sammanstallas
och lamnas vidare till Studentavdelningen.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar uppdra at dekanus att utse en arbets-
grupp som skriver fakultetens svar pa remissen och lamnar det till
vetenskapsoiruadet for humaniora och samhallsvetenskap.

LTVF 2016/2066
Foredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:
2017-11-14 § 12

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras
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Mattias Dahlberg
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