
PROTOKOLL Nr5
S ammantradesdag
2017-12-06

UPPSALA
UNIVERSITET

Juridiska fakultetsnamnden

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 13.15-16.05
Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget

Ndrvarande ordinarie ledamoter:
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf.
Margareta Brattstrom professor, prefekt
Anna Jonsson Cornell professor
Kaj Hober professor (t o m del av § 7)
Daniel Stattin professor
Katia Cejie universitetslektor
Marianne Dahlen universitetslektor
Anna-Sara Lind universitetslektor (tom § 8)
Peter Stromgren universitetslektor
Mikael Ruotsi doktorand
Jonatan Schytzer doktorand
Agnes Emborg jur. stud.
Caroline Edwall jur. stud.
Sofie Bohjort kursadministrator

Ovriga nclrvarande:
Maria Aarflot Lundgren universitetsadjunkt (tom § 4)
011e Marsater studierektor
Mosa Sayed studierektor
Magnus Odman utbildningsledare
Karin Anderson Schiebe fakultetshandlaggare, sekreterare
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Franvarande ordinarie ledamoter:
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus (anmalt forhinder)
Jane Reichel professor, prodekanus (anmalt forhinder)
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§ 1 Justeringsperson

Beslut
Fakultetsnamnden utser Marianne Dahlen att jamte ordforanden ju-
stera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Tva extra arenden anmals: Arende om misstankt trakasseri i anled-
ning av nyhetsartikel (underlag har skickats ut) och Tid for extra
sammantrade.

Beslut
Dagordningen godkanns med dessa tillagg.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att:
- rekryteringsgruppen har arbetat intensivt under november manad,
beslut har fattats angaende tillsattningen av tva lektorat, tva beford-
ringar till professor samt en postdok-anstallning.
- den 16 november hops arets Forsskalssymposium, som a~~angeras
av Uppsala Forum for Demokrati, Fred och Rattvisa.
- Stiftelsen Anna Maria Lundins stipendienamnd vid Smalands nat-
ion, som delay ut stipendier till doktorander for utrikes resor, hay
meddelat arets tilldelning av stipendier vilken innebar att ett antal
ansokningar fran doktorander vid Juridiska fakulteten beviljades.

Prefekten meddelar att:
- Bruno Debaenst anstalls som universitetslektor i rattshistoria. Han
tilltrader i januari 2018.
- Erik Svensson Lind och Malou Andersson anstalls som universi-
tetslektorer i straffratt. Bada boijar i januari 2018.
- Simon Anderson anstalls som postdok med migrationsrattslig in-
riktning, han tilltrader efter sommaren 2018. En andra postdok-tjanst
ska utlysas nasta ar.

Mosa Sayed meddelar fran forskningsutskottet att:
- for att forbattra arbetet med karriarfragor for doktorander, hay ut-
skottet beslutat infora handledarsamtal som en avrundning av dolcto-
randtiden och en mojlighet att diskutera framtiden.
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Elmerot disputerar den 15 december. Under varterminen 2018

ar inte mindre an sju disputationer inplanerade.

Fran utbildningsutskottet rapporterar 011e Marsater att de tva stora
fragorna vid gardagens utskottssammantrade var trakasseriarendet
som aven finns pa dagens dagordning samt lasarsantagning.

Utbildningsledaren meddelai att konsistoriet har fattat beslut om att
inratta socionomprogrammet pa Campus Gotland.

Studieradet meddelar att Professorskampen anordnas den 11 decem-
ber till forman for Musikhjalpen. Det ar en fragesport dar larare fran

olika fakulteter tavlar mot varandra.
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§ 4 Arende om misstankt trakasseri i anledning av nyhetsartikel Foredragande:
Prefekten

Arendet har foranletts av en artikel i studenttidningen Ergo som tar

upp ett fall av trakasserier mellan tva studenter som intraffade for
nagra ar sedan. Arendet behandlades i Utbildningsutskottet den 4
december. Ansvarig for fragor av detta slag ar prefekten.

Med anledning av artikeln vill dekanus att namnden tar upp till dis-
kussion vilka rutiner som firms for hantering av anmalningar av tra-
kasserier samt om och i sa fall hur pastaendena i artikeln eventuellt

ska bemotas. Det antecknas att fakultets- och institutionsledning i

samarbete med arbetsgruppen for lika villkor planerar en rad aktivi-
teter och atgalder under varen 2018 for att tillse att var personal har

aktuell kunskap och kan sprida information om arbete mot trakasse-

rier och dislcriminering.

Diskussion.

§ 5 Uppfoljning av institutionens ekonomi JU1~'AK 2017/94
Foredragande:

Prefekten ger en kort uppdatering om institutionens ekonomi och 
Plefekten

vilka atgarder som vidtas for att komma till ratta med underskottet.

Uppsala universitet haller pa att byta ekonomisystem, vilket bland

annat medfor att budgeters for nasta ar ska faststallas i februari i stal-

let for som tidigare i december. Nar det galler lokalkostnaderna har

ands hyresgaster visat intresse for Munken 3, sa eventuellt kommer

hela eller delay av dessa lokaler att kunna slappas. Personalkostna-
derna ses over, bland annat hay en person fatt i uppdrag att titta pa
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hur lararnas redovisning av undervisningsuppgiften ska bli mera
overblickbar.

Dekanus informerar om att han tillsammans med utbildningsledaren
ska ha ett mote med planeringsdirektoren angaende det tillskott till
fakultetens forskningsanslag som utlovats. Man planerar aven att
aska medel ur det overskott som firms pa vetenskapsomradet for
humaniora och samhallsvetenskap.

Diskussion.

§ 6 Fragan om en eller tva antagningar per ar till juristprogrammet Foredragande:
Prefekten

Vid form sammantradet uppdrog fakultetsnamnden at prefekten att
aterkomma med det material angaende fordelar respektive nackdelar
med atergang till helarsantagning av studenter till juristprogrammet
som togs fram ar 2016. Fragan har sedan dess diskuterats i utbild-
ningsutskottet, dar man kom fram till att en overgang till arsantag-
ning visserligen vore positiv pa Lang sikt men ar svar att genomfora
i nulaget pa grund av det stora antalet studenter.

Prefekten summerar det material som togs fram i fragan fot7a aret,
och konstaterar att nar det gaper biblioteksresurser — som tidigare
lyftes fram som ett avgorande problem — sa gar utvecklingen nu
framat. Eftersom det ar sa langa stalltider nar det gaper forandringar
av det har slaget foreslar hon att fragan regelbundet tas upp till ny
diskussion.

Diskussion.

§ 7 Ansokan fran docent Eric Bylander om befordran till professor ~'-PA 2017/2055
i processratt Foredragande:

Dekanus
Bilaga:

Sakkunniga i arendet har varit professor Cluistian Diesen, Stock- 2017-12-06 § 7
holm, professor Laura Ervo, Orebro, och professor Hakan Anders-
son (sarskild pedagogisk sakkunnig). De sakkunniga har funnit att
Bylander i saval vetenskapligt som pedagogiskt hanseende uppfyller
kraven for behorighet som professor.

Diskussion.
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Beslut
Arendet atenemitteras till relcryteringsgruppen for en narmare ut-
veckling av skalen till att de pedagogiska kraven anses uppfyllda.

§ 8 Fyllnadsval av styrelseledamot iForum for Afrikastudier

Daniel Stattin, som varit juridiska fakultetens representant i styrel-
sen for Forum for Afrikastudier, har meddelat att han vill avga. Fa-
kulteten har anmodats att inkomma med forslag till ny ledamot.

Beslut
Till ny representant for juridiska fakulteten for perioden fram till
2019-09-30 forelas Lena Holmquist. Namnden delegerar till deka-
nus att vid behov foresla en annan person.
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JURFAK 2017/91
Foredragande:
Dekanus
Bilaga:
2017-12-06 § 9

§ 9 Forslag till stallforetradande prefekt

Pena Herzfeld Olsson lamnar sitt uppdrag som bitradande och stall-
foretradande prefekt den 31 december 2017. Prefekten har utsett
Marie Linton, universitetslektor och docent i internationell privat-
och processratt till bitradande prefekt fran 1 januari 2018. Stallfore-
tradande prefekt utses av dekanus pa forslag av fakultetsnamnden.
Det ar lampligt att den stallforet~adande och bitradande prefekten ar
samma person. Valberedningens forslag ar att Marie Linton aven
utses till stallforetradande prefekt.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar foresla universitetslektor Marie Linton
till stallforetradande prefekt vid Juridiska institutionen fran och med
den 1 j anuari 2018.

JURFAK 2017/92
Foredragande:
Valberedningens
ordf.
Bilaga:
2017-12-06 § 8

§ 10 Uppfoljning av faliultetsnamndens strategidag JURFAK 2017/105
JURFAK 2017/106

Vid fakultetsnamndens strategidag den 27 november diskuterades 
Foredragande:
Dekanus

framfor alit tva fragor: amnesbeteckningar respektive professorssi- Bilaga:
tuationen. Dekanus har sammanfattat och vidareutvecklat strategi- 2017-12-06 § to
dagens diskussioner i en promemoria.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar att tillsatta tva arbetsgrupper for att dis-
kutera och lagga fram forslag i fragorna lcring amnesbeteckningar
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respektive professorssituationen vid fakulteten. Namnden beslutar
vidare att:
- utse Anna Jonsson Cornell och Mosa Sayed att inga i gruppen som
behandlar fragan om amnesbeteckningar.
- utse Katia Cejie och Daniel Stattin att inga i gruppen som behand-
lar fragan om professorssituationen.
- studenter, doktorander och teknisk/administrativ personal far i
uppdrag att utse en representant for vardera kategori till varje ar-
betsgrupp.
- till respektive arbetsgrupp uppdras att utse ytterligare minst en la-
rai~representant.

§ 11 Tid for extra sammantrade Foredragande:
Dekanus

Med anledning av att Jane Reichel lamnar sitt uppdrag som ordfo-
rande i forskningsutskottet vid arsskiftet behover fakultetsnamnden
utse en ny sadan. Vidare behover en ny ledamot utses till forsk-
ningsutskottet, efter Marie Linton som nu utsetts till bitradande och
stallforetradande prefekt. Det voce onskvart att besluten tas fore
arets slut.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar att ett extra sammantrade ska hallas den
18 december kl. 10.15.

Vid protokollet
~ f

Karin Anderson Schiebe

Justeras --~.

Mattias Dahlberg Marianne Dahlen


