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Tid: Tisdagen den 1 mars 2022 kl. 9.15–11.20 
Plats:  Nya Konsistorierummet/Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus (§§ 1-9 och 11-12) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (§§ 1-8 och 10-12) 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Laila Zackariasson professor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Benjamin Svensson doktorand 
Alva Johansen jur. stud. 
My Darling jur. stud. 
 
Närvarande suppleanter: 
Agneta Klahr kursadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Marie Linton stf. tillika bitr. prefekt (§ 7) 
Vigdis Lárusdóttir ekonomisamordnare (§§ 1-5) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Rebecca Thorburn Stern professor (anmält förhinder) 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Johnson forskningsadministratör (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Lotta Lerwall att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Jäv 
 
Föranmälda och på sammanträdet tillkomna anmälningar om jäv 
noteras, se respektive punkt nedan. 
 

 
 

 
§ 4 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Områdesnämnden har utsett Anna Singer till vetenskapsområdets 
representant i styrgruppen för AI4Research (fyllnadsval då Joakim 
Nivre slutar vid UU). 
- Områdesnämnden hade vid senaste mötet haft besök av Junior 
Faculty. 
- Vinterpromotionen som med anledning av pandemin flyttas fram 
till den 18 maj kommer att ha Joel Samuelsson som promotor och 
vårpromotionen den 25 maj kommer att ha Torbjörn Ingvarsson 
som promotor då tidigare utsedda Anna Jonsson Cornell har 
förhinder vid båda tillfällena. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Institutionen har haft inspektion av Arbetsmiljöverket, som i år har 
branschfokus universitet och högskolor, vilket resulterat i främst tre 
krav på Juridiska institutionen. 1) Uppgiftsfördelningen behöver 
förtydligas så att olika chefer vet vilket arbetsmiljöansvar de har. 2) 
Undersökning av arbetsmiljön för att se över eventuell kränkande 
särbehandling kommer att ske genom en enkät (ska sen göras 
vartannat år). Enkätsvaren ska diskuteras vid en workshop som ska 
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resultera i en riskbedömning och en handlingsplan. 3) Arbetsledare 
och chefer behöver utbildning i kränkande särbehandling. 
Genomgången utbildning ska dokumenteras. Återrapportering till 
Arbetsmiljöverket ska ske senast den 18 maj. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Lovisa Halje disputerar i civilrätt den 11 februari 2022 och 
Andreas Kotsios disputerar i europarätt den 17 februari 2022. 
- Påminnelse om fakultetsseminarium med Oskar Mossberg den 3 
mars kl. 13.15 i fakultetsrummet. 
- UU har ett samarbete med Scholars at Risk (SAR). Med anledning 
av kriget i Ukraina kan det uppstå frågor om hur vi kan hjälpa 
utsatta ukrainska forskare och lärare. Ett bra sätt kan vara att 
hänvisa till UU:s samarbete med SAR. Mer information finns på 
Medarbetarportalen och UU:s webbplats. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Arbetet med att hitta ledamöter till granskningsgruppen för 
utvärderingen av juristprogrammet är nästan klart. Professor Boel 
Flodgren (Lund) har erbjudit sig att fungera som gruppens 
ordförande. Därutöver har John Asland (Oslo) och Cecilia 
Johansson (Uppsala) tackat ja. Ytterligare en lärarrepresentant 
behövs samt en studeranderepresentant från ett annat lärosäte. 
- Påminnelse om utbildningsdagen den 16 mars med tema 
”Uppsalamodellens vara och framtid”. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
Rapporten ”En förändrad syn på utbildningen?” är ännu inte 
publicerad men är framlagd till utbildningsutskottet. 
- Sociala aktiviteter kopplade till ”recceveckan” pågår fortfarande. 
 
Doktorandrepresentant Benjamin Svensson meddelar: 
- En konferens för institutionens doktorander planeras i maj, som en 
kickoff efter pandemin. Konferensen förutsätter finansiering som nu 
kommer att undersökas. 
 
T/A-representanten Agneta Klahr meddelar: 
- Britta Wallsten har anställts som kursadministratör vid 
utbildningskansliet och börjar den 1 mars. Agneta Kjellin fortsätter 
som kursadministratör. Den utlysta tjänsten på 50 procent i 
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receptionen har många sökande och rekryteringsarbetet pågår. Även 
den utlysta tjänsten som ekonomiadministratör har många sökande. 
 

 
§ 5 

 
Bokslut för 2021 
 
Efter diskussion visar det sig att underlaget innehåller vissa 
felaktigheter och måste revideras. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att istället tas 
upp på nästa sammanträde med ett reviderat underlag framlagt. 
 

 
JURFAK 2022/1 
Föredragande: 
Prefekten och 
ekonomi-
samordnaren 
Bilaga:  
2022-03-01 § 5 

 
§ 6 

 
Översyn av juristprogrammet 
 
I Mål och strategier för Juridiska fakulteten 2021–2024 anges att 
fakulteten ska ”utvärdera juristutbildningen, dess pedagogik, 
ämnessammansättning och terminsindelning”. I Verksamhetsplan 
2022 anges att fakultetsnämnden ska ”Tillsätta en arbetsgrupp för 
översyn av juristprogrammet såväl vad avser innehåll som 
pedagogisk grundsyn”. I samband med att verksamhetsplanen 
antogs gav fakultetsnämnden dekanus i uppdrag att återkomma med 
förslag på projektdirektiv och sammansättning av en arbetsgrupp. 
 
Ett första utkast till direktiv presenteras med bl.a. den tänkta 
organisationen i form av styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp. 
 
Diskussion. 
 
Ytterligare synpunkter samt förslag på lämpliga personer till 
projektgruppen och referensgruppen lämnas till Anna Singer i god 
tid innan nästa sammanträde inför beslut om fastställande av 
direktiven. 
 

 
JURFAK 2022/9 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-03-01 § 6 

 
§ 7 

 
Arbetsmiljöplan för 2022-2024 
 
Ett förslag till ny arbetsmiljöplan håller på att tas fram av prefekten 
och biträdande prefekten. Arbetet påbörjades i höstas men har 
avvaktat universitets reviderade arbetsmiljöpolicy för att kunna 
hänvisa till det. 
 

 
JURFAK 2022/12 
Föredragande: 
Prefekten och 
biträdande prefekten 
Bilaga:  
2022-03-01 § 7 
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Diskussion. 
 
Ytterligare synpunkter lämnas till Marie Linton eller Mikael 
Hansson i god tid innan nästa sammanträde inför beslut om 
fastställande av ny arbetsmiljöplan. 
 

 
§ 8 

 
Ansökan från Patrik Bremdal om antagning som docent i 
konstitutionell rätt 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Susanna Lindroos-
Hovinheimo (Helsingfors) och Henrik Wenander (Lund). 
Rekryteringsgruppen har vid sammanträde den 2 februari tillstyrkt 
Patrik Bremdals ansökan. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Patrik Bremdal som docent i 
konstitutionell rätt. 
 

 
UFV-PA 2021/2936 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-03-01 § 8 

 
§ 9 

 
Ansökan från Yaffa Epstein om antagning som docent i 
miljörätt 
 
Anna Jonsson Cornell har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att 
jäv föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Birgitte Egelund Olsen 
(Århus) och Kai Kokko (Helsingfors). Rekryteringsgruppen har vid 
sammanträde den 2 februari tillstyrkt Yaffa Epsteins ansökan. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Yaffa Epsteins som docent i 
miljörätt. 
 

 
UFV-PA 2021/1856 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-03-01 § 9 

 
§ 10 

 
Begäran om entledigande av ledamot i rekryteringsgruppen 
 
Joel Samuelsson har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Joel Samuelsson har den 31 januari 2022 begärt entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i rekryteringsgruppen. Beslut om ny 

 
JURFAK 2022/3 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-03-01 § 10 



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2022-03-01 
 
 

Nr 7 
 
 

 

6 

ledamot i rekryteringsgruppen kommer att fattas vid ett senare 
tillfälle. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att entlediga Joel Samuelsson från 
uppdraget som ledamot i rekryteringsgruppen. 
 

 
§ 11 

 
Minnesotautbytets 40-årsjubileum 2022–2023 
 
Professor Eric Bylander redogör för planeringen av firandet av 
Minnesotautbytets 40-års jubileum som kommer att inledas 
höstterminen 2022 i enlighet med den promemoria som upprättats. 
Han emotser gärna synpunkter på föreslagna aktiviteter och förslag 
på andra.  
 

 
JURFAK 2022/11 
Föredragande: 
Professor Eric 
Bylander 
Bilaga:  
2022-03-01 § 11 
 

 
§ 12 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer                                                Lotta Lerwall 
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