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Tid: Fredagen den 31 augusti 2018 kl. 9.15–10.45 
Plats:  Fakultetsrummet, Riddartorget  

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Margareta Brattström professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Kaj Hobér professor 
Anna-Sara Lind professor 
Daniel Stattin professor 
Katia Cejie universitetslektor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Marigó Oulis doktorand 
Anna Liliebäck jur. stud. 
Morgan Ödman jur. stud. 
 
Övriga närvarande: 
Mosa Sayed studierektor 
Marie Linton stf. och tillika bitr. prefekt 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare 

 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Sofie Bohjort kursadministratör (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Hans Eklund att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus inleder sammanträdet med att hälsa de nya student- och 
doktorandrepresentanterna Anna Liliebäck, Morgan Ödman och  
Marigó Oulis välkomna till fakultetsnämnden. 
 
Dekanus meddelar att: 
- arbetet med verksamhetsplanen för år 2019 på områdesnivå pågår. 
Beslut i områdesnämnden tas i september. Förhoppningsvis medför 
verksamhetsplanen en viss förstärkning av fakultetens basanslag. 
Något som diskuteras inom området är fördelningen av kostnaderna 
för biblioteket, där det har det visat sig att några fakulteter bidrar 
betydligt mer än andra (i proportion till respektive fakultets anslag). 
Frågan kommer att utredas inför kommande års verksamhetsplaner, 
och det pågår även en utredning av frågan om finansiering av 
biblioteket mera generellt. 
- Årets docentföreläsningar vid fakulteten ges den 17 september kl. 
16.15. 
- Vid årets professorsinstallation kommer tre av fakultetens profes-
sorer att installeras, nämligen Eric Bylander, Lotta Lerwall och 
Anna-Sara Lind. Installationsföreläsningarna ges preliminärt mån-
dag den 12 november medan installationshögtiden hålls fredag den 
16 november. 
- den 12-13 september står vår fakultet värd för ett nationellt jurist-
dekanmöte. 
- Fakultetskollegiet sammanträder den 5 september samt den 25 
september för att fatta beslut om nästa års hedersdoktorer och pro-
motorer. 
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Prefekten meddelar att: 
- renoveringen av Blå rummet är klar. 
- flera tjänster är utlysta för närvarande: ett lektorat i civilrätt, ssk 
arbetsrätt, två biträdande lektorat samt en postdok med migrations-
rättslig inriktning. Den sistnämnda är en rest från förra året, när två 
anställningar utlystes men bara den ena tillsattes. 
- alla medarbetare som är examinatorer kommer att påverkas av 
övergången till ett nytt Ladok-system. Alla berörda uppmanas att 
anmäla sig till en kurs i det nya systemet och/eller tala med en kurs-
administratör.  
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att: 
- den 28 september disputerar Moa Lidén i allmän rättslära och den 
12 december (nytt datum) disputerar Yana Litins’ka i medicinsk 
rätt. 
- den 9 oktober inbjuder forskningsutskottet till ett handledarkolle-
gium på temat etikprövning. 
- den 6-7 december kommer den externa granskningsgruppen som 
ska utvärdera fakultetens forskarutbildning på besök. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, påminner om: 
- utbildningsdagen den 16 oktober, som i år kommer att hållas av 
fakultetens fyra excellenta lärare (Katia Cejie, Torbjörn Ingvarsson, 
Sverker Scheutz och Stefan Zetterström). 
- diplomeringsceremonin den 20 oktober, där så många lärare som 
möjligt uppmuntras att delta. 
 

 
§ 4 

 
Halvårsbokslut för Juridiska institutionen för första halvåret år 
2018 
 
Prefekten informerar om institutionens halvårsbokslut. Av halvårs-
bokslutet framgår att verksamhetens totala utfall första halvåret var 
3,6 Mkr. Inom grundutbildningen är utfallet -0,9 Mkr om hänsyn tas 
till oförbrukade bidrag, inom forskning och forskarutbildning är ut-
fallet 2,3 Mkr, och inom externfinansierad forskning är utfallet 3,4 
Mkr vilket dock främst har bokföringstekniska orsaker. Prefekten 
uttrycker en försiktig optimism inför det ekonomiska läget, men be-
tonar samtidigt att arbetet med att få institutionens ekonomi i balans 
inte är avslutat. 
 
Diskussion. 
 

 
JURFAK 2018/54 
Föredragande: 
Prefekten och eko-
nomisamordnaren 
Bilaga:  
2018-08-31 § 4 
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§ 5 

 
Riktlinjer för etikprövning och revidering av den allmänna  
studieplanen 
 
Förslag till riktlinjer har utarbetats av forskningsutskottet. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer riktlinjer för etikprövning i enlighet 
med framlagt förslag med en mindre ändring. 
 
Fakultetsnämnden uppdrar åt prefekten att i samarbete med forsk-
ningsutskottet tillse att information om riktlinjerna når doktorander 
och forskare. 
 
Vidare beslutar fakultetsnämnden att revidera den allmänna studie-
planen enligt framlagt förslag. 
 

 
JURFAK 2018/55 
Föredragande: 
Prodekanus, tillika 
ordf. i forskningsut-
skottet 
Bilaga:  
2018-08-31 § 5 

 
§ 6 

 
Sammanträdesdatum vårterminen 2019 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för vår-
terminen 2019: 
Onsdag 23 januari kl. 13.15 
Måndag 4 mars kl. 9.15 
Tisdag 2 april kl. 13.15 
Måndag 6 maj kl. 9.15 
Måndag 10 juni kl. 13.15 
 

 
Föredragande: 
Dekanus 

 
 
Vid protokollet     
 
 
Karin Andersson Schiebe        
 
 
Justeras 
 
 
Mattias Dahlberg                                                Hans Eklund 
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