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Tid: Tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 13.15–15.45 
Plats:  Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej § 9) 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (ej § 8), ordförande § 9 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor (§ 1-del av § 7) 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thornburn Stern professor (ej § 8) 
Laila Zackariasson professor (ej § 9) 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Benjamin Svensson doktorand 
My Darling jur. stud. 
 
Närvarande suppleanter: 
Herman Wedel jur. stud. 
 
Övriga närvarande: 
Olle Lundin professor (§ 4) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Birgitta Magnusson controller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Alva Johansen jur. stud. (anmält förhinder) 
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 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Verksamhetsplanen 2022 har diskuterats i ledningsgruppen. 
Utskotten har sedan tidigare fått uppdrag arbeta fram utkast att 
diskutera på internatet i september. 
- Påminnelse om tidigare utsänd inbjudan till högtidlighållandet av 
Stig Strömholms 90-årsdag i universitetshusets Aula den 16 
september kl. 15.15 med föredragshållare på temat ”Utvecklingen 
av det rättsliga skyddet för den personliga integriteten under de 
senaste femtio åren”. Rektor har bjudit in till mottagning före 
föreläsningarna. Mottagningen sker i Kanslersrummet och anmälan 
till den krävs.   
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Läsårets första sammanträde för forskningsutskottet äger rum den 
31 augusti. 
- Alla bör tänka på att särskilt välkomna och inkludera våra fyra nya 
doktorander som börjar den 1 september. Ytterligare två börjar 
senare. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Hans Eklund 
meddelar: 
- Läsårets första sammanträde för utbildningsutskottet äger rum den 
25 augusti. 
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Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Alla kursterminsföreståndare har fått information med anledning 
av pågående pandemin. Storföreläsningarna sker normalt på Zoom 
och seminarier fysiskt. Viktigt att ingen närvarar med 
förkylningssymtom och att alla håller avstånd. Studenterna har 
uppmanats att även agera smittsäkert på sin fritid. 
- Beslut har fattats angående anpassad tentamina. Det är 
studentavdelningen som gör bedömningen (utifrån läkarintyg). 
Normalt förlängs tentamenstiden med två timmar.  
 
Utbildningsledaren Magnus Ödman meddelar: 
- Arbetet med att revidera fakultetens riktlinjer vid rekrytering av 
lärare fortskrider. 
 
Studentrepresentant My Darling meddelar: 
- Introduktionen för nya studenter pågår. Reccekommittén har fått 
förhålla sig till gällande restriktioner. Bilden hittills är att det blir en 
bra mottagningsvecka. 
 

 
§ 4 

 
Jäv 
 
Professor Olle Lundin informerar om jäv enligt förvaltningslagen 
men också praxis enligt Överklagandenämnden för högskolan. 
 
Fråga ställs om förslagsställare till sakkunniga som är ledamot i 
nämnden är att anse som jävig vid omröstning rörande förslaget. 
Olle Lundin anser att så inte är fallet. 
 
Anmälan om jäv och fakultetsnämndens bedömning om jäv 
föreligger eller inte ska protokollföras (dock inte frågor om 
eventuellt jäv som snabbt avfärdas). 
 

 
Föredragande: 
Professor Olle 
Lundin 

 
§ 5 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Controllern Birgitta Magnusson lämnar en rapport över det 
ekonomiska läget per juli månad. Ekonomin under året är i balans 
men situationen med tidigare bagage - det höga underskottet av 
myndighetskapital inom utbildning och det motsvarande höga 
överskottet på forskningssidan - har inte ändrats jämfört med årets 
början. I ett tilläggsbeslut av områdesnämnden (ON) tilldelades 
fakulteten under våren ytterligare 3,9 miljoner kronor i statsanslag 

 
Föredragande: 
Controllern 
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för forskning. Det är förstås mycket positivt men medlen har ännu 
inte hunnit omsättas, vilket är en del av förklaringen till det fortsatt 
höga myndighetskapitalet. Huselius- och Sundbergmedel kommer 
att rekvireras under hösten, 3,9 miljoner kronor. Utbildningsledaren 
Magnus Ödman påtalar att kostnaderna kommer att öka under 
hösten på grund av nyanställningar. ON har meddelat att man även i 
år kommer att ge viss ersättning till de fakulteter som 
överproducerar jämfört med uppdraget. Det gäller alltså antal HST 
och HPR (helårsstudenter och helårsprestationer) för 2021. Vidare 
redogjordes kort om preliminära siffror avseende fakultetens 
tilldelning av medel i VP 2022. För kännedom meddelas att 
forskaren Moa Lidén har ansökt om medel från VR till ett 
spännande samarbetsprojekt (30 miljoner på 6 år). 
 

 
§ 6 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i finansrätt 
 
Prefekten redogör för behovet av, och de ekonomiska 
förutsättningarna för, att rekrytera en universitetslektor i ämnet 
finansrätt. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa 
anställningsprofil för en universitetslektor i ämnet finansrätt i 
enlighet med framlagt förslag. 
 

 
UFV-PA 2021/2777 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2021-08-24 § 6 

 
§ 7 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i rättsvetenskap 
 
Prefekten redogör för behovet av, och de ekonomiska 
förutsättningarna för, att rekrytera en universitetslektor i ämnet 
rättsvetenskap. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa 
anställningsprofil för en universitetslektor i ämnet rättsvetenskap i 
enlighet med framlagt förslag med några justeringar i texten. 
 

 
UFV-PA 2021/3058 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2021-08-24 § 7 
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§ 8 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt 
 
Till anställningen som lektor i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt har 7 sökande anmält sig: Åsa Elmerot, 
Agnes Hellner, Isa Cegrell Karlander, Yana Litins'ka, Caroline 
Nordklint, Caroline Taube och Allison Östlund. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Lotta 
Lerwall, Olle Lundin, Anna Jonsson Cornell och Anna-Sara Lind. 
 
 
Anna Jonsson Cornell och Rebecca Thornburn Stern har anmält 
jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger och personerna 
lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förslagsställarna med upplysning om att förslagsställare av 
sakkunniga är jävig i de fall de står i ett sådant förhållande till 
någon av de sökande som omfattas av Överklagandenämndens 
kriterier fastställda i praxis. 
 

 
UFV-PA 2021/1267 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-08-24 § 8 

 
§ 9 

 
Sakkunniga för ansökan från Erika P Björkdahl om befordran 
till professor i civilrätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Håkan 
Andersson, Bengt Domeij, Torbjörn Ingvarsson, Joel Samuelsson 
och Laila Zackariasson. 
 
Anna Singer och Laila Zackariasson har anmält jäv. 
Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger och personerna lämnar 
mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förslagsställarna med upplysning om att förslagsställare av 
sakkunniga är jävig i de fall de står i ett sådant förhållande till 
någon av de sökande som omfattas av Överklagandenämndens 
kriterier fastställda i praxis. 
 

 
UFV-PA 2021/2525 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
Bilaga:  
2021-08-24 § 9 
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§ 10 

 
Sakkunniga för ansökan från Yaffa Epstein om antagning som 
docent i miljörätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Charlotta 
Zetterberg med hjälp av professor David Langlet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förslagsställarna med upplysning om att förslagsställare av 
sakkunniga är jävig i de fall de står i ett sådant förhållande till 
någon av de sökande som omfattas av Överklagandenämndens 
kriterier fastställda i praxis. 
 

 
UFV-PA 2021/1856 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-08-24 § 10 

 
§ 11 

 
Val av ledamot till arbetsgruppen för lika villkor 
 
Förslag till ledamot i arbetsgruppen har framlagts av 
valberedningen. En ledamot i arbetsgruppen för lika villkor behöver 
utses då fakultetens arbetsordning reviderats och arbetsgruppen för 
lika villkor nu, jämte ordförande, bland annat ska bestå av två 
lärare/forskare istället för en. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med valberedningens förslag 
att utse universitetslektor Mikael Hansson som ledamot i 
arbetsgruppen för lika villkor återstoden av innevarande 
mandatperiod dvs. till och med den 30 juni 2023. 
 

 
JURFAK 2021/43 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-08-24 § 11 

 
§ 12 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer (ej § 9)   Anna Jonsson Cornell (§ 9) 
 
 
 
 
Lotta Lerwall 
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