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Tid: Tisdagen den 25 september 2018 kl. 13.15–15.40 
Plats:  Fakultetsrummet, Riddartorget  

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Margareta Brattström professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Daniel Stattin professor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Marigó Oulis doktorand 
Anna Liliebäck jur. stud. 
Sofie Bohjort kursadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Kay Svensson avd. för internationell samordning (§ 9) 
Mosa Sayed studierektor 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare 

 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Katia Cejie universitetslektor (anmält förhinder) 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus (anmält förhinder) 
Kaj Hobér professor (anmält förhinder) 
Anna-Sara Lind professor (anmält förhinder) 
Morgan Ödman jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Marianne Dahlén att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus meddelar att: 
- fakultetsnämndens arbetsgrupp för professorssituationen haft flera 
möten med lärare på terminskurserna. Ett sista möte hålls den 1 ok-
tober, och till det är även de som inte haft möjlighet att delta vid ti-
digare tillfällen välkomna. Arbetsgruppen ska sedan fortsätta arbeta 
med uppdraget från fakultetsnämnden under hösten, varefter ett kol-
legiesammanträde ska hållas för att diskutera frågan. 
- fakulteten var värd för ett svenskt juristdekanmöte den 12-13 sep-
tember. Bland frågor som diskuterades var mobilitet, finansiering av 
forskning och utbildning samt professorers arbetsuppgifter. Nu ar-
betar man med en gemensam skrivelse för att sprida kunskap utan-
för akademien om situationen vid de juridiska fakulteterna och in-
stitutionerna i syfte att på sikt kunna äska mer medel såväl externt 
som internt. 
- fakultetskollegiet tidigare idag har utsett hedersdoktorer för år 
2019. 
 
Prefekten meddelar att: 
- institutionens personal bjuds på julbord den 14 december. 
- en alumnidag planeras den 15 maj 2019. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att: 
- arbetsgruppen jobbar vidare med frågan om ämnesbeteckningar.  
- utskottet håller på att ta fram nya riktlinjer för den bedömnings-
kommitté som arbetar med antagning av doktorander. 
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Studierektor rapporterar att ett nationellt möte för forskarutbild-
ningen höll ett halvdagsmöte på vår fakultet den 13 september där 
man diskuterade antagningsprocessen för doktorander och rutinerna 
kring disputationsakten. Nästa termins handledarkollegium, som 
hålls i februari 2019, ska även det fokusera på disputationsakten. 
 
Från utbildningsutskottet meddelas att Nationella Juristutbildnings-
gruppen (NJUG) sammanträder i Uppsala den 27 september. 
 
Från Juridiska Föreningen meddelas att representanter till alla olika 
organ nu är utsedda. 
 
Från Doktorandrådet meddelas att en ny doktorandrepresentant till 
Fakultetsnämnden är utsedd, nämligen Autilia Arfwidsson. 
 

 
§ 4 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Prefekten informerar om det ekonomiska läget vid institutionen, 
med utgångspunkt i utfallet per den sista augusti, och konstaterar att 
det fortsatt ser positivt ut. Den anslagsfinansierade forskningen ser 
ut att generera ett visst överskott, vilket i nästa års budget exempel-
vis kan möjliggöra någon form av ”morot” för dem som erhållit ex-
terna anslag. Totalutfallet är nu inom det tillåtna intervallet (plus/ 
minus 10 procent). 
 
Vad gäller hyreskostnaden för Munken 3 har Cemus inflyttning för-
senats på grund av en omorganisation av Cemus. Försök ska göras 
att under tiden hitta en annan hyresgäst, så att en längre period av 
onödigt höga hyreskostnader kan undvikas. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 
 

 
§ 5 

 
Ansökan från JD Bruno Debaenst om antagning som docent i 
rättshistoria 
 
Sakkunniga i ärendet har varit professorerna Dag Michalsen, Oslo, 
och Marja Taussi Sjöberg, Umeå. Båda sakkunniga har funnit att 
Debaenst uppfyller kraven för docentur. Rekryteringsgruppen har 
vid sammanträde den 4 september 2018 tillstyrkt Bruno Debaensts 
ansökan. 
 
 

 
UFV-PA 2018/747 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 5 
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Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Bruno Debaenst som docent i 
rättshistoria. 
 

 
§ 6 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i civilrätt, ssk arbetsrätt 
 
Till anställningen som lektor i civilrätt, ssk arbetsrätt har anmält sig 
sex sökande, nämligen Mats Glavå, Mikael Hansson, Andrea Iossa, 
Vincenzo Pietrogiovanni, Erik Sjödin och Armin Tehrani. Förslag 
till sakkunniga har framlagts av ämnesansvariga genom professo-
rerna Håkan Andersson och Laila Zackariasson. Förslag till särskild 
sakkunnig för bedömning av publikation på italienska har framlagts 
av den f.d. professorn Jonas Malmberg, numera domare vid Arbets-
domstolen. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att till sakkunniga i första hand utse pro-
fessorerna Birgitta Nyström, Lund, och Kent Källström, Stockholm. 
I andra hand utses professorerna Ruth Mannelqvist, Umeå, och 
Niklas Bruun, Helsingfors, samt i tredje hand professor Örjan Ed-
ström, Umeå. 
 
Till specialsakkunnig för att bedöma en av de sökandes avhandling, 
som är skriven på italienska, utses professor emeritus Antoine 
Jacobs, Tilburg, Nederländerna. Till reserver för denne utses profes-
sorerna Antonio Lo Faro, Catania, Italien, och Sylvaine Laulom, Sa-
int-Étienne, Frankrike. Avsikten är att detta utlåtande ska användas 
av de två ordinarie ämnessakkunniga. 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Sanna Wolk. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsstäl-
larna vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2018/2439 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 6 

 
§ 7 

 
Inrättande av en nomineringskommitté 
 
För att underlätta hanteringen av de nomineringsärenden som in-
kommer till fakulteten har dekanus på uppdrag av fakultetsnämnden 
inkommit med ett förslag till en kommitté som ska bereda dessa 
ärenden för nämnden. 

 
JURFAK 2018/60 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 7 
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Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att tillsätta en 
nomineringskommitté, som förutom dekanus ska bestå av de två 
prodekanerna och prefekten, och uppdrar åt kommittén att ta fram 
förslag i nomineringsärenden. I normalfallet ska en man och en 
kvinna föreslås, och fler än ett förslag framläggas för nämnden att 
välja mellan. De föreslagna personerna ska vara tillfrågade och ha 
förklarat sig villiga att nomineras. En föreslagen person ska upply-
sas om att det inte är garanterat att hon eller han slutligen nomineras 
av fakultetsnämnden. 
 

 
§ 8 

 
Nominering av ledamot i styrelsen för Centrum för genusveten-
skap 
 
En anmodan inkom från Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap den 3 september om att föreslå en ledamot i sty-
relsen för Centrum för genusvetenskap. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att tillfråga personer i sam-
råd med nomineringskommittén. 
 

 
HISTFILFAK 
2018/60 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 8 

 
§ 9 

 
Information om European University Network 
 
Kay Svensson informerar nämnden om Uppsala universitets delta-
gande i förberedelser för en ansökan till European University 
Network. En utlysning väntas senare i höst från EU-kommissionen. 
Ansökan kommer att baseras på det samarbete som redan finns 
inom ramen för U4. 
 

 
Föredragande: 
Kay Svensson, Avd. 
för internationell 
samordning 
 

 
§ 10 

 
Sakkunniga för tillsättning av biträdande lektorat 
 
Till anställningen som biträdande lektor med bred ämnesinriktning 
och med placering i Uppsala har anmält sig 25 sökande inom ett an-
tal skilda forskningsutbildningsämnen. Enligt överenskommelse 
med Ragnar Söderbergs Stiftelse, som finansierar forskningsdelen 
(60 procent av anställningen), ska den föreslå en ämnessakkunnig. 

 
UFV-PA 2018/2315 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 10 
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Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att remittera ärendet till rekryterings-
gruppen. Nämnden ger rekryteringsgruppen i uppdrag att gå igenom 
ansökningarna för att stämma av att de sökande har registrerat sina 
ansökningar hos Ragnar Söderbergs Stiftelse, att identifiera vilka 
ämnesinriktningar de har, samt att utifrån det ta fram ett beslutsun-
derlag till nämnden som omfattar förslag till ämnessakkunniga. 
 
Fakultetsnämnden uppdrar åt rekryteringsgruppen att beträffande 
ämnessakkunniga överväga om en ämnessakkunnig borde ha en 
bred offentligrättslig/EU-rättslig inriktning och en ämnessakkunnig 
borde ha en bred civilrättslig inriktning. Vidare uppdrar fakultets-
nämnden åt rekryteringsgruppen att överväga om en tredje ämnes-
sakkunnig borde utses som har en tredje forskningsinriktning, som 
exempelvis allmän rättslära. Med rekryteringsgruppens underlag 
som stöd kommer fakultetsnämnden att besluta. 
 
Vidare delegerar nämnden till dekanus att utse särskild pedagogisk 
sakkunnig i samråd med den ställföreträdande prefekten. 
 

 
§ 11 

 
Sakkunniga för tillsättning av biträdande lektorat (placering på 
Campus Gotland) 
 
Till anställningen som biträdande lektor med placering på Campus 
Gotland har anmält sig en sökande vars forskningsämne är arbets-
rätt. Enligt överenskommelse med Ragnar Söderbergs Stiftelse, som 
finansierar forskningsdelen (60 procent av anställningen), ska den 
föreslå en ämnessakkunnig. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att till sakkunniga i första hand utse pro-
fessorerna Birgitta Nyström, Lund, och Kent Källström, Stockholm. 
I andra hand utses professorerna Ruth Mannelqvist, Umeå, och 
Niklas Bruun, Helsingfors, samt i tredje hand professor Örjan Ed-
ström, Umeå. Dock ska inte samma personer ges uppdraget som de 
som blir sakkunniga för lektoratet i civilrätt ssk. arbetsrätt (§ 7 
ovan). 
 
Vidare delegerar nämnden till dekanus att utse särskild pedagogisk 
sakkunnig i samråd med den ställföreträdande prefekten. 
 

 
UFV-PA 2018/2314 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga: 
2018-09-25 § 11 
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§ 12 

 
Fyllnadsval av ledamot i Rådet för lika villkor 
 
En anmodan inkom från Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap den 28 augusti om att föreslå en ledamot i Rådet 
för lika villkor. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att tillfråga personer i sam-
råd med nomineringskommittén. 
 

 
HUMSAM 2017/36 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2018-09-25 § 12 

 
 
Vid protokollet     
 
 
Karin Andersson Schiebe        
 
 
Justeras 
 
 
Mattias Dahlberg                                                Marianne Dahlén 
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