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Tid: Tisdagen den 16 november 2021 kl. 9.15–11.20 
Plats:  Nya Konsistorierummet 

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

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Laila Zackariasson 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: 
- På områdesnämndens sammanträde den 20 oktober informerades 
om rektors rådgivande funktioner såsom rektorsråd och strategiska 
råd. Råden har inte riktigt funnit sina former. Anna Singer sitter i 
Rådet för internationalisering. 
- Universitetets Mål och strategier ska förverkligas i fakulteternas 
Mål och strategier. Rektor vill satsa på hållbarhet. Vad kan området 
driva inom hållbarhetssatsning? En projektgrupp kommer att 
tillsättas och det arbetas med direktiv för gruppen. Det ska också 
arbetas vidare med vilka profilområden universitetet ska ha. 
- Ett förslag om lokalförsörjningsplan är på gång som lutar åt att. 
områdena ska ta ett mer övergripande ansvar. Fakultetens 
uppfattning är snarare att lokalfrågor bör hanteras inom 
intendenturerna. 
- Anna Singer och Anna Jonsson Cornell har träffat Ragnar 
Söderbergs stiftelses nya VD Anna Wetterbom och diskuterat 
önskvärda satsningar, exempelvis forskarskolor och biträdande 
lektorat. 
- Den 17 november är det områdesdialog med rektor. Området 
kommer att lyfta att ökat utbildningsuppdrag måste kombineras med 
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ökat forskningsanslag. Fakulteten för utbildningsvetenskaper har 
skevast fördelning med 20 procent forskning och 80 procent 
utbildning. Därefter kommer Juridiska fakulteten med 30 procent 
forskning och 70 procent utbildning. IT-stödet behöver bli bättre. 
Områdeskansliets forskningsstöd täcker inte riktigt vårt behov. 
ALV-anställningar föreslås bli 1-åriga istället för 2-åriga och måste 
utlysas. Det finns ett behov av strategier på universitetsövergripande 
nivå för att hantera det administrativa merarbete detta kommer att 
medföra.  
- Fakulteten har äskat tidsbegränsade takbelopp på 2,5 miljoner 
kronor att användas till nätJöken. Det är också ett sätt att arbeta bort 
underskottet på utbildningssidan. 
- Påminnelse om professorsinstallationen den 19 november. 
- Påminnelse om jullunch den 3 december på Hambergs festvåning, 
Nedre Slottsgatan 6. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- David Fåhraeus har av forskningsutskottets antagits som ny 
doktorand i europarätt. Doktorandanställningen externfinansieras av 
Konkurrensverket. 
- Andreas Kotsios disputerar i europarätt den 17 februari 2022. 
- Påminnelse om handledarkollegium den 29 november. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Ett meddelande har lagts ut på Studium om att aldrig närvara i 
undervisningen vid sjukdomssymtom. Om studentens närstående är 
sjuk i covid behöver studenten inte längre stanna hemma om den är 
fullvaccinerad eller har haft bekräftad covid-19 senaste halvåret. 
 
Utbildningsledaren Magnus Ödman meddelar: 
- Det är mycket interremisser nu och oftast är svarstiden för kort för 
att remissen hinner tas upp i nämnden. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
- Juridiska föreningen (JF) har genomfört en enkät om hur 
studenterna vill se utbildningen framöver och om pandemin har 
förändrat synen på utbildningen t.ex. avseende digitala verktyg. 
- Juris studerandes riksorganisation (JURO) arbetar med en rapport 
utifrån statistiken från i våras om juriststudenternas psykiska hälsa 
med fokus på stress. 
- Studierådet och Uppsala universitets studentkårer (UUFS) 
fortsätter under vårterminen arbeta med fastställda fokusfrågor. 
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- JF arbetar vidare med att öka den studiebevakande verksamhet 
samt närvaro på lantmäteriprogrammet exempelvis genom att 
medverka till införande av kursråd. 
- Kontaktdagen, JF:s arbetsmarknadsmässa, har genomförts. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Påminnelse om docentföreläsningarna den 1 december. 
- Påminnelse om fakultetsseminariet med David Langlet den 8 
december. 
- Påminnelse om populärvetenskapliga festivalen SciFest den 10-12 
mars i Fyrishovs multihallar. Eventuellt visas videoblogg för lärare 
kvällen innan festivalen startar.  
- Rumstillgången behöver ses över (kontorsrum och lokaler). Peter 
Johnson som numera har rumsplaneringsansvaret avser att under 
våren återkomma med en lägesrapport om tillgången på arbetsrum 
och arbetsplatser. 
 

 
§ 5 

 
Verksamhetsplan för år 2022 
 
Förslag till verksamhetsplan har behandlats av utbildnings- och 
forskningsutskotten, diskuterats på nämndens internat den 20 
september och nämndsammanträdet den 19 oktober samt MBL-
förhandlats den 11 november. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplanen för år 2022 i 
enlighet med till sammanträdet framlagt förslag med de justeringar 
som framkom i dagens diskussion. 
 

 
JURFAK 2021/64 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-11-16 § 5 

 
§ 6 

 
Arvodering av studeranderepresentanter 
 
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. 
 

 
JURFAK 2021/38 
Föredragande: 
Prodekanus Hans 
Eklund 
Bilaga:  
2021-11-16 § 6 
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Rektor fattade den 25 maj 2021 beslut om Riktlinjer för arvodering 
av studenter på grundnivå och avancerad nivå i styrelser, nämnder 
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. 
 
Fakultetsnämnden ansåg efter diskussion vid sammanträdet den 15 
juni att det kunde 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. Fakultetsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 
för vidare utredning och beslut på ett kommande sammanträde. 
 
Prodekanus Hand Eklund har utrett frågan och föreslår att 
fakultetsnämnden, med upphävande av beslutet den 6 september 
2004, beslutar att ersätta studenter utan ersättning från 
kårverksamheten samt doktorander som inte kan ersättas genom 
prolongation med 500 kronor per sammanträde i följande organ: 

• Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott 
• Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott 
• Rekryteringsgruppen 
• Juridiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor 
• Valberedningen 
• Utbildningsutskottets dispensnämnd 
• Stipendiegruppen 
• Utbildningsutskottets kursrapportgrupp 
• Tillfälliga grupper som inrättas av fakulteten, dess utskott 

eller andra organ inom fakulteten. 
Arvoderingsreglerna föreslås gälla från och med den 1 juli 2021. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att arvodering av 
studeranderepresentanter ska ske enligt förslaget från och med den 1 
juli 2021. 
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§ 7 

 
Ansökan från Victoria Enkvist om antagning som docent i 
konstitutionell rätt 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Inger Johanne Sand (Oslo) 
och Markku Suksi (Åbo). Rekryteringsgruppen har vid 
sammanträde den 3 november tillstyrkt Victoria Enkvist ansökan. 
 
Lotta Lerwall har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv inte 
föreligger. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Victoria Enkvist som docent i 
konstitutionell rätt. 
 

 
UFV-PA 2021/318 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-11-16 § 7 

 
§ 8 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i finansrätt 
 
Till anställningen som lektor i rättsvetenskap har åtta sökande 
anmält sig: Mikael Ek, Alexandra Johansson, Anna Lewander, 
Yvette Lind, Giacomo Lindgren Zucchini, Caroline Nordklint, 
Alfred Streng och Cristina Trenta. Cristina Trenta har även ansökt 
om befordran till professor. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av universitetslektor Martin 
Berglund. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professor emerita Christina Moëll (Lund), och professor 
Robert Påhlsson (Göteborg) i andra hand professor Pernilla Rendahl 
(Göteborg) och professor Stefan Olsson (Karlstad) och i tredje hand 
professor Marjaana Helminen (Helsingfors) och professor David 
Kleist (Göteborg). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Anna-Sara Lind. 
 
De sakkunniga ska även få i uppdrag att bedöma 
professorskompetensen hos sökande som ansökt om det. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/2777 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-11-16 § 8 
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§ 9 

 
Förslag till anställning som gästprofessor i medicinsk rätt 
 
Anna Singer har anmält jäv. Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar 
därmed över ordförandeskapet för denna punkt. Fakultetsnämnden 
finner att jäv föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i 
beslutet. 
 
Prefekten redogör för behovet och värdet för forskarmiljön av att 
rekrytera f.d. chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning som 
gästprofessor i medicinsk rätt och konstaterar att det finns 
ekonomiskt utrymme för en sådan gästprofessor. 
 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att anställa f.d. 
chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning som gästprofessor i 
medicinsk rätt på 20 procent av heltid under perioden 2022-01-01 – 
2022-12-31. 
 

 
UFV-PA 2021/4087 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2021-11-16 § 9 

 
§ 10 

 
Utbetalning ur H Ax:son Iohnsons stiftelse för vetenskaplig 
forskning 
 
Stockholms universitet har ansökt om bidrag ur rubricerad stiftelse i 
vilken Juridiska fakultetens är beslutsinstans. Dekanus Anna Singer 
redogör för informationen som finns på Akademiförvaltningens 
webbplats. Något underlag har inte lagts fram till nämnden innan 
sammanträdet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att istället tas 
upp på ett kommande sammanträde med tillgång till underlag. 
 

 
JURFAK 2021/71 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-11-16 § 10 

 
§ 11 

 
Uppsala forum och eventuell samordning med strategiska 
satsningar på vårt vetenskapsområde 
 
Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets 
forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Anna Jonsson Cornell 
är medlem i styrgruppen och dess ordförande. Uppsala Forum 
anordnar seminarier, Forsskålssymposiet, workshops och 

 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
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föreläsningar. Forskare kan ansöka om medel för gästforskare, 
workshops/konferenser m.m. 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att minska 
finansieringen från 1,3 miljoner kronor till 500 000 kronor, vilket 
innebär att omfattningen samt innehållet av verksamheten behöver 
ses över. Juridiska fakulteten bidrar med 200 000 kronor årligen till 
Uppsala forum. Historiskt sett har de olika fakulteternas bidrag till 
Uppsala forum stått i relation till fakulteternas budget. En 
konsekvensutredning har gjorts som ska presenteras på styrgruppens 
sammanträde den 17 november 2021. Frågan som juridiska 
fakultetsnämnden har att ta ställning till på längre sikt är vilken 
inriktning och omfattning nämnden önskar se vad gäller Uppsala 
forums verksamhet. 
 
Diskussion. 
 
Juridiska fakultetsnämnden är överens om att frågan ska tas upp på 
nästa fakultetsnämndssammanträde. Inför det mötet kommer ett 
underlag att skickas ut till ledamöterna. 
 

 
§ 12 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer (ej § 9)   Anna Jonsson Cornell (endast § 9) 
 
 
 
 
Laila Zackariasson 
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