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Tid: Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 13.15–15.15 
Plats:  Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thornburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Miriam Ingeson doktorand 
Lina Melén doktorand 
Arvid Bertilsson jur. stud. (§§ 1-6) 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Martin Berglund studierektor 
Birgitta Magnusson controller (§§ 1-del av 7) 
Vigdis Lárusdóttir ekonomisamordnare (§§ 1-5) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Jacob Nittmar jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Rebecca Thorburn Stern att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns med justeringen att punkten ”Arvodering 
av studentrepresentanter” tidigareläggs till efter punkten 
”Information om VP 2022”. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Områdesnämnden har beslutat om tillkommande medel för 
sommarkurser, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och 
gränsöverskridande utbildning på avancerad nivå. Merparten av 
medlen är inte möjliga att omsätta i utbildning under 2021 utan 
kvarstår på områdesnivå för att kunna finansiera eventuell 
kommande överproduktion. 
- Cirkus ska utvärderas. Anna Jonsson Cornell har utsetts som 
styrelseledamot för ytterligare en mandatperiod. 
- Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) 
fortsätter ytterligare tre år. Möjligen kommer centrumbildningen att 
omorganiseras något. Sandra Friberg har varit ordförande i 
styrelsen. 
- Programstyrelsen för Demokrati och högre utbildning har utsetts. 
Vår representant är Olle Lundin. Ett uppdrag som programchef har 
utlyst och tre uppdrag som programkoordinatorer kommer att 
utlysas. 
- Områdets vicerektor och dekanus Joakim Palme har delgetts 
fakultetens synpunkter på expansionen av handelsrätt som sker på 
företagsekonomiska institutionen. Fakulteten har invändningar mot 
att en konkurrerande rättsvetenskaplig miljö för undervisning och 
forskning byggs upp inom en annan fakultet. Ett möte för att 
diskutera det och eventuellt samarbete är planerat till den 28 juni. 
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- Ett seminarium kommer att äga rum på Norrlands nation den 16 
september (eftermiddagen/aftonen) för att uppmärksamma att Stig 
Strömholm fyller 90 år. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. 
- Ett lunch till lunch internat för nämnden är bokat på Stora Brännbo 
i Sigtuna den 20-21 september. På eftermiddagen kommer VP 2022 
att diskuteras och på förmiddagen genomförs september månads 
nämndsammanträde. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Peter Nobel har tilldelats Martin H:son Holmdahls pris för 
mänskliga fri- och rättigheter. 
- Ett nyhetsbrev från forskningsadministratörerna om olika saker har 
skickats ut. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Hans Eklund 
meddelar: 
- Ett nytt magisterprogram inom AI håller på att tas fram. Bruno 
Debaenst arbetar med det tillsammans med Katja de Vries. 
- Stefan Zetterström en av pristagarna till årets pedagogiska pris. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Beslut har fattats att anställa Agnes Hellner som postdoktor i 
offentlig rätt från och med den 1 februari 2022. 
- Intendenturen har påbörjat återställandet av lokaler efter gjorda 
Coronaanpassningar. Lokalerna kan därmed bokas för det antal 
studenter som de är avsedda för. 
 
Utbildningsledaren Magnus Ödman meddelar: 
- Fakulteten kommer äska höjt takbelopp om 2,5 miljoner medel 
från 2022 och tre år framåt. 
 
Doktorandrepresentant Lina Melén meddelar: 
- Doktorandrådet har summerat läsåret. Under pandemin har fokus 
legat på doktorandernas mående. Åtgärder som vidtagits har varit 
bra, exempelvis seminarier som anordnats av Studenthälsan. 
 
Studentrepresentant Arvid Bertilsson meddelar: 
- Förhoppningen är att nästa läsårs mottagning kommer att kunna 
genomföras på ett bra sätt. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Det nya emeritusrummet beräknas vara klart till hösten. 
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§ 4 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Ekonomisamordnaren Vigdis Lárusdóttir rapporterar om utfallet 
tertial 1 dvs. januari-april. Utfallet för grundutbildningen är enligt 
budget både vad gäller intäkter och kostnader. Utfallet för forskning 
och forskarutbildningen är på intäktssidan lite högre än budget pga. 
tillfälliga (corona) medel från området på 1,5 miljoner. Kostnader 
för personal är 1 miljon lägre än budget. Externa medel ligger under 
budget men brukar jämns ut sig längre fram på året. Utfallet för hela 
institutionen är enligt budget. 
 

 
Föredragande: 
Ekonomisamordnaren 

 
§ 5 

 
Information om VP 2022 
 
Verksamhetsplanen ska förverkliga fakultetens mål och strategier. 
Förhoppningen är att den kommande verksamhetsplanen ska blir 
tydligare. Båda utskotten har fått en inofficiell anmodan att fundera 
på vad man tänker sig på kort och långt sikt. Arbetet måste också 
förhålla sig till universitetets mål och strategier och de inom kort 
beslutade indikatorerna. Arbetet med VP 2022 påbörjas i augusti då 
utskotten kommer att arbeta fram ett utkast att diskutera på 
internatet i september. Synpunkter som uppstår på internatet kan 
därefter tas om hand av utskotten så att ett förslag kan presenteras 
till nämnsammanträet i oktober. Beslut om VP 2022 bör då kunna 
beslutas på nämndsammanträdet i november. Inom kort kommer 
universitetet att beslut om nästa års budget vilken förmodas 
innebära ett begränsat utrymme. 
 

 
Föredragande: 
Dekanus/controllern 

 
§ 6 

 
Arvodering av studentrepresentanter 
 
Fakultetsnämnden fattade den 6 september 2004 beslut om att 
ersätta studentrepresentanter med 300 kronor per sammanträde för 
medverkan i fakultetsnämnd, utbildningsutskott, 
rekryteringsgrupper och jämställdhetsgruppen samt att ersätta 
doktorander utan doktorandanställning i dessa organ samt i 
forskningsutskottet. 
 
Rektor fattade den 25 maj 2021 beslut om Riktlinjer för arvodering 
av studenter på grundnivå och avancerad nivå i styrelser, nämnder 

 
JURFAK 2021/38 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-06-15 § 6 
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och råd (UFV 2020/2153). Beslutet omfattar studenter i styrelser, 
nämnder och råd inrättade av konsistoriet eller av rektor och 
verksamma på universitetsövergripande nivå, områdesnämnder för 
vetenskapsområden, fakultetsnämnder, institutionsstyrelser och 
tillfälliga organ inrättade av rektor och universitetsdirektören. 
Arvodet ska vara 500 kronor per möte. Beslutet omfattar således 
inte andra organ än de som omnämns. 
 
Diskussion. 
 
Det kan finnas anledning att fatta beslut om en höjning till 500 
kronor per sammanträde i utbildningsutskottet, forskningsutskottet, 
rekryteringsgruppen, arbetsgruppen för lika villkor och tillfälliga 
grupper som inrättas av fakulteten. Då Juridiska föreningen 
arvoderar sina representanter bör beslutet formuleras så att 
ersättning bara erhålls om ersättning inte utbetalas från annat håll. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för vidare 
utredning och beslut på ett kommande sammanträde. 
 

 
§ 7 

 
Prolongationsordning 
 
Forskningsutskottet beslutade den 11 november 2020 (och genom 
en revidering den 16 mars 2021) om att lägga fram ett förslag till 
prolongationsordning samt att föreslå att fakultetsnämnden uppdrar 
till prefekten att utarbeta ett system för att säkerställa att 
doktorander inte genomför mer undervisning än vad de har rätt till 
prolongation för. 
 
Diskussion. 
 
Studierektor Martin Berglund och ordförande för 
forskningsutskottet Anna Jonsson Cornell ges i uppdrag att utarbeta 
ett nytt omformulerat/reviderat förslag med beaktande av uppkomna 
synpunkter och med alternativa förslag i vissa delar så att beslut kan 
fattas på ett kommande sammanträde. 
 

 
JURFAK 2021/37 
Föredragande: 
Prodekanus 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2021-06-15 § 7 
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§ 8 

 
Revidering av fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare 
 
Konsistoriet har beslutat om en ny anställningsordning för Uppsala 
universitet som trädde i kraft den 15 maj. Fakultetens riktlinjer vid 
rekrytering av lärare behöver därmed ses över. De slutsatser som 
arbetsgruppen för professorssituationen kom fram till i sin 
promemoria i juni 2020 kan också komma att beaktas. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar ge dekanus och utbildningsledaren i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av Juridiska 
fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare som kan föreläggas 
fakultetsnämnden för beslut vid ett kommande sammanträde. 
 

 
JURFAK 2021/25 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-06-15 § 8 

 
§ 9 

 
Förslag av ledamöter till Beredningsgruppen för vissa externa 
forskningsansökningar inom HUMSAM 
 
Fakulteterna har anmodats att inkomma med förslag av ledamöter 
till ”Beredningsgruppen för vissa externa forskningsansökningar 
inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap”. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att föreslå professor Carl Fredrik 
Bergström till ledamot i ”Beredningsgruppen för vissa externa 
forskningsansökningar inom vetenskapsområdet förhumaniora och 
samhällsvetenskap”, perioden 2021-07-01 – 2024-06-30. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

 
HUMSAM 2018/22 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-06-15§ 9 

 
§ 10 

 
Övriga frågor 
 
Anmäld fråga av professor Rebecca Thorburn Stern: 
Forskningskommunikation. 
 
I fakultetens mål och strategier är ett av delmålen för forskning att 
förbättra forskningskommunikationen. Det skulle behövas någon 
som verkligen arbetar med det, förslagsvis en egen 
forskningskommunikatör. Det handlar inte bara om forskning utan 
även om utbildning men vi måste börja någonstans. Våra 
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systerfakulteter syns på ett helt annat sätt än vi i t.ex. sociala 
medier. Prefekten har för avsikt att se över detta i höst. 
 
Dekanus, prodekanus Anna Jonsson Cornell får tillsammans med 
Rebecca Thorburn Stern i uppdrag att göra utkast till en 
handlingsplan för intern och extern kommunikation som också 
skulle kunna användas inför framtida rekrytering av en 
forskningskommunikatör. 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Singer                                                Rebecca Thorburn Stern 
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