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Tid: Onsdagen den 19 december 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 
Kaj Hobér professor 
Daniel Stattin professor (t.o.m. § 7) 
Katia Cejie universitetslektor 
Marianne Dahlén universitetslektor (t.o.m. § 4) 
Peter Strömgren universitetslektor 
Marigó Oulis doktorand 
Anna Liliebäck jur. stud. 
Morgan Ödman jur. stud. 
Sofie Bohjort kursadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Marie Linton stf. och tillika bitr. prefekt 
Magnus Ödman utbildningsledare (t.o.m. § 4) 
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare 
Mikael Möller professor, valberedningens ordf. (§ 4) 
Bengt Domeij professor (del av § 4) 
Vigdis Lárusdóttir ekonomisamordnare (t.o.m. § 7) 
Iain Cameron professor (§ 7) 

 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Autilia Arfwidsson doktorand (anmält förhinder) 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus (anmält förhinder) 
Anna-Sara Lind professor (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Katia Cejie att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus meddelar att: 
- Yana Litins’ka disputerade i medicinsk rätt den 12 december. 
- områdesnämnden vid sitt senaste sammanträde beslutade om om-
rådets inspel till Uppsala universitets reviderade mål och strategier. 
Områdets svar stämmer i stora drag med de synpunkter som fram-
fördes från Juridiska fakulteten. Vidare utsåg områdesnämnden 
Thomas Karlsohn från Institutionen för idé- och lärdomshistoria till 
ledamot i fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. 
- den 10 december firades 70-årsjubiléet av FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter med ett seminarium i Humanistiska teatern, 
där Rebecca Thorburn Stern, Marianne Dahlén och Anna-Sara Lind 
medverkade från Juridiska fakulteten. Fakultetens hedersdoktor 
Anne Ramberg talade också. 
- det pågår ett arbete för att skriftserierna SJFU och De Lege ska di-
gitaliseras i högre utsträckning. Iustus Förlag är positivt till digitali-
sering av publikationer som är äldre än sex månader, förutsatt att 
författarna samtycker. Frågan kommer att tas upp till diskussion i 
fakultetsnämnden längre fram. 
 
Prefekten meddelar att: 
- Juridiska institutionens jullunch för personalen var välbesökt och 
uppskattad. 
- i Blå Rummet pågår arbetet med att ta reda på hur spridd hussvam-
pen där är, för att kunna bedöma hur stor del av bjälkar och annat 
som måste bytas ut. 
- Erik Svensson blir ny studierektor för forskarutbildningen från den 
1 januari 2019. 
- den som vill öka tillgängligheten på sina egna publikationer på nä-
tet kan kontakta förlaget och be om ett godkännande för publicering  
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i Diva. 
- Katia Cejie har beviljats medel från Torsten Söderbergs Stiftelse 
för två års forskning om 75 procent. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att: 
- forskningsutskottets decembersammanträde ställdes in. Första 
sammanträdet 2019 är den 27 februari. 
- forskningsutskottet har beslutat utlysa sex nya doktorandtjänster 
nästa år, varav tre är helt eller delvis externfinansierade. 
- två disputationer är inplanerade under vårterminen 2019: Joel 
Dahlquist den 22 mars och Pontus Winther (preliminärt i maj). 
- Love Rönnelid har beviljats post dok-medel. 
 
Juridiska Föreningen meddelar att Magnus Jansson har valts till ny 
vice ordförande. 
 

 
§ 4 

 
Förslag till prefekt från 1 juli 2019 
 
Valberedningens ordförande, professor Mikael Möller, informerar 
om valberedningens arbete med att ta fram sitt förslag till prefekt. 
Bengt Domeij ger sin syn på prefektuppdraget och svarar på frågor 
från fakultetsnämnden. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att i enlighet med valberedningens för-
slag föreslå dekanus att utse professor Bengt Domeij till prefekt vid 
Juridiska institutionen för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2022. 
 

 
JURFAK 2018/68 
Föredragande: 
Valberedningens ord-
förande 
Bilaga:  
2018-12-19 § 4 

 
§ 5 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Prefekten informerar om det ekonomiska läget, som ser relativt po-
sitivt ut. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 
 

 
§ 6 

 
Budget för år 2019 
 
Enligt det föreliggande budgetförslaget väntas 2019 års resultat för 
grundutbildningen bli knappt 1 milj kr och för forskning/forskarut-
bildning 6,4 milj kr. Bidragsforskningen beräknas uppgå till ca 21 
milj kr. 
 
Diskussion. 

 
JURFAK 2018/72 
Föredragande: 
Prefekten och eko-
nomisamordnaren 
Bilaga:  
2018-12-19 § 6 
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Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer den föreslagna budgeten för år 2019. 
 

 
§ 7 

 
Äskande från Centrum för polisforskning 
 
Iain Cameron redogör för ett äskande från Centrum för polisforsk-
ning om bland annat nedsättning av undervisningstid för förestånda-
ren för perioden 2019-2021. Utöver det som nämns i äskandet kom-
mer även lite tid för en ekonomiadministratör att behövas. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att stödja äskandet från Centrum för po-
lisforskning och uppdrar åt dekan och prefekt att, i samråd med 
centrets föreståndare och styrelseordförande, fatta beslut i detalj om 
kostnadernas fördelning. 
 

 
JURFAK 2018/71 
Föredragande: 
Iain Cameron 
Bilaga:  
2018-12-19 § 7 

 
§ 8 

 
Arbetsmiljöplan för år 2019-2021 
 
Ett förslag till arbetsmiljöplan har framlagts av prefekten och biträ-
dande prefekten i samråd med skyddsombudet och studerandeom-
budet. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer arbetsmiljöplanen med några smärre 
ändringar och tillägg. 
 

 
JURFAK 2018/70 
Föredragande: 
Prefekten och Bitr. 
prefekten 
Bilaga:  
2018-12-19 § 8 

 
 
Vid protokollet     
 
 
Karin Andersson Schiebe        
 
 
Justeras 
 
 
Mattias Dahlberg                                                Katia Cejie 


	Tid: Onsdagen den 19 december 2018 kl. 13.15–15.40
	Närvarande ordinarie ledamöter:
	Dagordningen

