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Tid: Tisdagen den 21 september 2021 kl. 9.15–12.10 
Plats:  Stora Brännbo i Sigtuna/Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej §§ 11-12) 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (ej §§ 7-8), ordförande §§ 11-12 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor (ej § 12) 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor (ej § 8) 
Rebecca Thornburn Stern professor (ej § 7) 
Laila Zackariasson professor (ej § 12) 
Eva Storskrubb universitetslektor (ej del av § 8) 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Benjamin Svensson doktorand 
Alva Johansen jur. stud. 
My Darling jur. stud. (§§ 1-del av 15) 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Sanna Thorslund doktorand 
 
Övriga närvarande: 
Sandra Friberg universitetslektor (§ 3) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Martin Berglund studierektor 
Marie Linton stf. tillika bitr. prefekt 
Birgitta Magnusson controller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 

  



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2021-09-21 
 
 

Nr 2 
 
 

 
 
§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Torbjörn Ingvarsson att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns med tillägget av en ny punkt efter § 3 
benämnd ”Jäv”. Punkten blir till kommande sammanträden en 
stående punkt på dagordningen. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor 
 
Universitetslektor Sandra Friberg, som är fakultetens representant i 
styrelsen för Cemfor (och även dess tillförordnade ordförande), 
informerar om Cemfor. 
 
Cemfor är ett forskningscentrum som ska bedriva, främja, 
understödja och samordna nationellt och internationellt framstående 
mångvetenskaplig forskning inom profilområdena integration, 
diskriminering och rasism. 
 

 
Föredragande: 
Universitetslektor 
Sandra Friberg 

 

 
§ 4 

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

 
 

 
§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Den 16 september hölls ett seminarium för att hedra professor 
emeritus Stig Strömholm på hans 90-års dag. F.d. justitiekanslern 
och f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, jur. dr. Johanna 
Chamberlain och biträdande lektor, docent Therése Fridström 
Montoya höll ett föredrag på temat ”Utvecklingen av det rättsliga 
skyddet för den personliga integriteten under de senaste femtio 
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åren”. Rektor har också inrättat ett nytt pris, Stig Strömholmspriset.  
- Den 22 september väntas områdesnämnden fatta beslut om dess 
verksamhetsplan för 2022. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Teresa Quintel disputerade i europarätt den 10 september. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Hans Eklund 
meddelar: 
- På eftermiddagen den 20 oktober äger terminens utbildningsdag 
rum med tema ”Examensarbete” enligt utsänd inbjudan. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Universitetsförvaltningen har fattat beslut om ”Åtgärder angående 
riskbedömningen inför återgång till arbetsplatsen vid 
universitetsförvaltningen” (UFV 2021/2163) vilket kan sägas 
omfatta även all annan T/A-personal. Återgången ska påbörjas den 
1 oktober, ske successivt och genomföras på ett ansvarsfullt sätt. 
Sjuknärvaro ska undvikas och chef kan, om så bedöms möjligt, 
bevilja arbete på distans vid milda sjukdomssymtom. Om 
medarbetare eller dennes nära anhörig har omfattande skyddsbehov 
vad gäller smitta kan medarbetare och chef komma överens om 
eventuell individuell anpassning av arbetsuppgifter. 
- En anställning som kommunikatör vid institutionen är utlyst med 
sista ansökningsdag den 8 oktober och förhoppning om tillträde 
senast den 1 januari 2022. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
- Mycket kretsar kring terminsstart och dessutom nu återgång till 
fysisk undervisning. Juridiska föreningen bevakar det hela och 
upplever att studenterna generellt sett ser positivt på återgången. 
Informationen om den generösa dispensbedömningen har lett till en 
del frågor och funderingar - hur många tillfällen får man missa etc.? 
Önskemål om att kunna tillgodogöra sig seminarietillfällen trots att 
man stannar hemma vid symtom har också framförts, exempelvis 
genom att kunna delta passivt över Zoom. 
 
Professor Torbjörn Ingvarsson meddelar: 
- Den 1 oktober kl. 13 disputerar Mona-Lisa Henriksson på 
avhandlingen Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på 
gymnasienivå. Disputationen kommer att hållas i Eva Netzelius-
salen (10:K102) på Blåsenhus. Professor Jonas Almqvist vid 
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten har varit huvudhandledare och 
Torbjörn Ingvarsson har varit biträdande handledare. 
 

§ 6  
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Prefekten meddelar att ledningsgruppen diskuterat en återgång till 
ordningen som rådde innan institutionens ekonomi hamnade i kris 
för fem år sedan och uppföljning av institutionens ekonomi blev en 
stående punkt på dagordningen. Fakultetsnämnden har inga 
invändningar mot att institutionens ekonomi från och med nu tas 
upp som en punkt på dagordningen först när det finns ett underlag 
att diskutera, exempelvis ett tertialbokslut. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 

 
§ 7 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt 
 
Till anställningen som lektor i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt har sju 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 och Olle Lundin. 
 
Anna Jonsson Cornell och Rebecca Thorburn Stern har anmält jäv. 
Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger och personerna lämnar 
mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand justitieråd Outi Suviranta (Helsingfors) och professor 
emeritus Rune Lavin (Lund), i andra hand professor Ruth 
Mannelqvist (Umeå) och docent Lars Bejstam (Umeå) och i tredje 
hand professor emerita Wiweka Warnling Conradson (Stockholm) 
och professor emeritus Olli Mäenpää (Helsingfors). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses universitetslektor Mikael 
Hansson. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 

 
UFV-PA 2021/1267 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 7 
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§ 8 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i konstitutionell rätt 
 
Till anställningen som lektor i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt har fem sökande anmält sig: Åsa Elmerot, 
Carl Lebeck, Yana Litins'ka, Mikael Ruotsi och Caroline Taube. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorer Iain Cameron 
efter hörande av universitetslektorerna Patrik Bremdal och Moa 
Kindström Dahlin. 
 
Anna Jonsson Cornell, Lotta Lervall och Eva Storskrubb (beslut om 
pedagogiskt sakkunnig) har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att 
jäv föreligger och personerna lämnar mötet och deltar inte i 
beslutet (Eva Storskrubb, del av). 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Helle Krunke (Köpenhamn) och Vilhelm 
Persson (Lund), i andra hand professorerna Björg Thorarensen 
(Island) och Tuomas Ojanen (Helsingfors) och i tredje hand 
professorerna Jane Reichel (Stockholm) och Henrik Wenander 
(Lund). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses universitetslektor Eva 
Storskrubb. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/1861 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 8 

 
§ 9 

 
Sakkunniga för ansökan från Yaffa Epstein om antagning som 
docent i miljörätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor David Langlet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Birgitte Egelund Olsen (Århus) och Kai 
Kokko (Helsingfors), i andra hand professorerna Lena Gipperth 
(Göteborg) och Peter Pagh (Köpenhamn) och i tredje hand 
professorerna Ellen Margrethe Basse (Århus) och Jonas Ebbesson 
(Stockholm). 

 
UFV-PA 2021/1856 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 9 
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Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
§ 10 

 
Sakkunniga för ansökan från Patrik Bremdal om antagning 
som docent i konstitutionell rätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Anna Jonsson 
Cornell. Professorerna Lotta Lerwall och Anna-Sara Lind har också 
deltagit i framtagandet av förslaget. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Benedikte Moltumyr Høgberg (Oslo) och 
Henrik Wenander (Lund), i andra hand professorerna Susanna 
Lindroos-Hovinheimo (Helsingfors) och Johan Lindholm (Umeå) 
och i tredje hand professorerna Helle Krunke (Köpenhamn) och 
Vilhelm Persson (Lund). 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/2936 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 10 

 
§ 11 

 
Sakkunniga för ansökan från Jameson Garland om antagning 
som docent i medicinsk rätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Anna-Sara Lind. 
 
Anna Singer har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Diskussion uppstår huruvida så kallat nyttoyttrande krävs eller inte 
och om nyttoyttrande från Anna Singer och Anna-Sara Lind kan 
beaktas då Anna Singer anmält jäv. Nyttoyttrande krävs enligt 
fakultetens riktlinjer för utnämning av docent i de fall den sökande 
saknar tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning vid juridiska 
institutionen. Då Jameson Garland innehar en tillsvidareanställning 
som forskare krävs inget nyttoyttrande. 
 
 

 
UFV-PA 2021/2779 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
Bilaga:  
2021-09-21 § 11 
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Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Aoife Nolan (Nottingham) och Volker 
Lipp (Göttingen), i andra hand professorerna Birgit Toebes 
(Groeningen) och Karl Harald Søvig (Bergen) och i tredje hand 
professorerna Janne Rothmar Herrmann (Köpenhamn) och Aart 
Hendriks (Leiden). 
 
De sakkunniga ska inte beakta nyttoyttrandet då det samförfattats 
med jävig person. 
 
Nämnden delegerar till prodekanus Anna Jonsson Cornell att i 
samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
§ 12 

 
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 och Joel 
Samuelsson. 
 
Anna Singer, Laila Zachariasson och Eric Bylander har anmält jäv. 
Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger och personerna lämnar 
mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Annina Persson (Örebro) och Johan 
Giertsen (Bergen), i andra hand professor Petra Sund-Norrgård 
(Helsingfors) och professor emeritus Kent Källström (Stockholm) 
och i tredje hand professorerna Hilde Hauge (Bergen) och Geir 
Woxholth (Oslo). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Carl Fredrik 
Bergström. 
 
Nämnden delegerar till prodekanus Anna Jonsson Cornell att i 
samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/2525 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
Bilaga:  
2021-09-21 § 12 
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§ 13 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i civilrätt (sak- 
och insolvensrätt) 
 
Prefekten redogör för behovet av att rekrytera en universitetslektor i 
ämnet civilrätt (sak- och insolvensrätt) och konstaterar att det finns 
ekonomiskt utrymme för en sådan lektor. 
 
Peter Strömgren har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
inte föreligger. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa 
anställningsprofil för en universitetslektor i ämnet civilrätt (sak- och 
insolvensrätt) i enlighet med framlagt förslag med några justeringar 
i texten. 
 

 
UFV-PA 2021/3265 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2021-09-21 § 13 

 
§ 14 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i folkrätt 
 
Prefekten redogör för behovet av att rekrytera en universitetslektor i 
ämnet folkrätt och konstaterar att det finns ekonomiskt utrymme för 
en sådan lektor. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa 
anställningsprofil för en universitetslektor i ämnet folkrätt i enlighet 
med framlagt förslag. 
 

 
UFV-PA 2021/3404 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2021-09-21 § 14 

 
§ 15 

 
Prolongationsordning 
 
Forskningsutskottet beslutade den 11 november 2020 (och genom 
en revidering den 16 mars 2021) att lägga fram ett förslag till 
prolongationsordning för fakultetsnämnden. Utskottet beslutade 
också 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. Förslagen, 
som har utarbetats av dåvarande forskningsstudierektorn Erik 

 
JURFAK 2021/37 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2021-09-21 § 15 
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Svensson, diskuterades på fakultetsnämndens möte den 15 juni 
2021. Studierektor gavs då i uppdrag att inkomma med ett reviderat 
förslag. 
 
Med beaktande av de synpunkter som framkom vid 
fakultetsnämndens möte – och efter samråd med universitetets 
juridiska avdelning – lämnas följande reviderade förslag: 
 
1. Fakultetsnämnden uppdrar till prefekten att utarbeta ett system 

som innebär att doktorander inte genomför undervisning, utför 
administration eller andra uppgifter som innebär att lägre andel 
än 80 procent av arbetstiden ägnas den egna 
forskarutbildningen. Möjligheten att genomgå 
högskolepedagogisk utbildning ska beaktas vid utarbetandet av 
detta system. Systemet ska omfatta samtliga doktorander 
antagna vid fakulteten, oavsett finansieringsform. 

2. Fakultetsnämnden antar bilagda prolongationsordning, med 
prolongation för antingen fem veckors högskolepedagogisk kurs 
(alternativ A), eller tio veckors högskolepedagogisk kurs 
(alternativ B). 

 
Beslut: 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag 1 efter 
acklamation och i enlighet med förslag 2 alternativ B efter öppen 
röstning. 
 

 
§ 16 

 
Förlängning av utbildning på forskarnivå och 
doktorandanställning till följd av covid-19 
 
Effekterna av den pågående pandemin och eventuella behov av 
stödinsatser ska enligt rektors beslut (UFV 2020/656) följas upp i 
samband med den årliga revideringen av doktorandernas 
individuella studieplaner. Ungefär hälften av de individuella 
studieplaner som inlämnats vid Juridiska fakulteten under våren 
2021 har på olika sätt indikerat att arbetet har försvårats till följd av 
pandemin. Det rör sig om olika typer av inställda aktiviteter och 
arbetsmiljöproblem på grund av hemarbete. 
 
Forskningsutskottet beslutade den 1 juni 2021 att ge 
forskningsstudierektor i uppdrag att till fakultetsnämnden föreslå en 
rutin för förlängning av utbildning på forskarnivå och 
doktorandanställning till följd av covid-19. Därefter har 

 
JURFAK 2021/60 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2021-09-21 § 16 
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forskningsutskottets ordförande och forskningsstudierektor haft ett 
möte med doktorandrådets ordförande och ett av Juridiska 
institutionens skyddsombud. Rutinen var en av de frågor som 
behandlades på mötet. 
 
Beslut: 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget med ändring av 
meningen ”Uppgifterna ska bekräftas av doktorandens 
huvudhandledare.” till ”Doktorandens huvudhandledare ska ges 
möjlighet att yttra sig över de uppgifter doktoranden lämnat innan 
beslut om förlängning fattas." 
 

 
§ 17 

 
Delegation till dekanus att rekvirera medel från Embleton 
Sundbergs stiftelse 
 
Juridiska fakultetens professorer i offentlig rätt och folkrätt är 
destinatärer för medel från Embleton Sundbergs stiftelse. Stiftelsen 
har anknuten förvaltning till Uppsala universitet och administreras 
av Uppsala Akademiförvaltning. Juridiska fakultetsnämnden är 
Juridiska fakultetens högsta beslutande organ. Förslaget är att 
fakultetsnämnden uppdrar åt dess ordförande, dekanus, att rekvirera 
medel ur stiftelsen och besluta om fördelning av dessa i enlighet 
med stiftelseförordnandets föreskrifter. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att delegera till 
dess ordförande att ur Embleton Sundbergs stiftelse rekvirera och 
besluta om fördelning av stiftelsemedel i enlighet med aktuellt 
stiftelseförordnande. 
 

 
JURFAK 2021/62 
Föredragande: 
Utbildningsledaren 
Bilaga:  
2021-09-21 § 17 

 
§ 18 

 
Delegation till dekanus att rekvirera medel från Gösta Huselius 
stiftelse 
 
Juridiska fakultetens professorer i civilrätt, processrätt och straffrätt 
är destinatärer för medel från Gösta Huselius stiftelse. Stiftelsen har 
anknuten förvaltning till Uppsala universitet och administreras av 
Uppsala Akademiförvaltning. Juridiska fakultetsnämnden är 
Juridiska fakultetens högsta beslutande organ. Förslaget är att 
fakultetsnämnden uppdrar åt dess ordförande, dekanus, att rekvirera 
medel ur stiftelsen och besluta om fördelning av dessa i enlighet 
med stiftelseförordnandets föreskrifter. 

 
JURFAK 2021/63 
Föredragande: 
Utbildningsledaren 
Bilaga:  
2021-09-21 § 18 
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Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att delegera till 
dess ordförande att ur Gösta Huselius stiftelse rekvirera och besluta 
om fördelning av stiftelsemedel i enlighet med aktuellt 
stiftelseförordnande. 
 

 
§ 19 

 
Nominering av ledamöter i styrelsen för Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor 
 
Fakulteterna har anmodats att inkomma med förslag till ledamöter i 
styrelsen för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att förslå omval av universitetslektor 
Sandra Friberg som ledamot i Cemfor perioden 2022-01-01 – 2023-
12-31. 
 

 
TEOLFAK 2021/52 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 19 

 
§ 20 

 
Entledigande av ledamot i styrelsen för Institutet för 
utbildningsrätt (IfU) 
 
Enligt punkt 3 i instruktionen för IfU (2015-12-15, JURFAK 
2015/88) utser juridiska institutionens styrelse IfU:s styrelse. 
 
Med anledning av sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Demokrati och högre utbildning vill professor Olle Lundin 
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Institutet för 
utbildningsrätt. Därför föreslås fakultetsnämnden i dess egenskap av 
styrelse för juridiska institutionen besluta att entlediga Olle Lundin 
från uppdraget som ledamot i IfU:s styrelse. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att entlediga 
Olle Lund från uppdraget som ledamot i IfU:s styrelse. 
 

 
JURFAK 2021/59 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-09-21 § 20 
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§ 21 

 
Datum för vårterminens sammanträden 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 
vårterminen 2022: 
25 januari kl. 13.15 
1 mars kl. 9.15 
5 april kl. 13.15 
10 maj kl. 13.15 
14 juni kl. 13.15 
 

 
Föredragande: 
Dekanus 
 

 
§ 22 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer (ej §§ 11-12)  Anna Jonsson Cornell (§§ 11-12) 
 
 
 
 
Torbjörn Ingvarsson 
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