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Tid: Tisdagen den 14 december 2021 kl. 13.15–16.10 
Plats:  Sal IV i Universitetshuset/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 (ej § 8) 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thornburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor (§§ 1–7 och 9–del av 16) 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor (ej § 8) 
Svea Andersson doktorand 
Benjamin Svensson doktorand 
Alva Johansen jur. stud. 
My Darling jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Tora Holmberg vicerektor (§§ 1–3) 
Mattias Martinson ställföreträdande vicerektor (§§ 1–3) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Martin Berglund studierektor 
Birgitta Magnusson controller 
Vigdis Lárusdóttir ekonomisamordnare (§§ 1–6)  
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Eric Bylander att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Besök av vicerektor Tora Holmberg och ställföreträdande 
vicerektor Mattias Martinson 
 
Vicerektor Tora Holmberg och ställföreträdande vicerektor Mattias 
Martinson presenterar sig själva och informerar i korthet om 
vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (6 
fakulteter, 2 500 anställda, drygt 15 000 helårsstudenter och en 
omslutning på 2,2 miljarder kronor). Vidare informeras om 
strategiska prioriteringar, det fakultetsöverskridande 
forskningsprogrammet ”Demokrati och högre utbildning”, att 
enheten för forskningsstöd ska utökas med en person samt vad som 
i övrigt är på gång inom området. 
 
Diskussion. 
 

 
 

 
§ 4 

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

 
 

 
§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Områdesnämnden ska den 15 december besluta om fördelning av 
uppdrag och medel som tillkommer områdesnämnden i rektors höst-
verksamhetsplan. Få fakulteter har möjlighet att ta på sig ytterligare 
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tidsbegränsat utbildningsuppdrag men juridiska fakulteten kan och 
föreslås därför tilldelas 5,5 miljoner kronor. 
- Rebecca Thorburn Stern och Anna-Lind har fått nätverksbidrag 
från Circus för att etablera Uppsala Human Rights Research 
Network. 
- Dekanus har inbjudits att föreslå mottagare av Ann-Kersti och 
Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Priset är betydelsefullt och 
exempelvis Stig Strömholm har tidigare erhållit priset. 
- Alumnidagen den 12 maj har flyttats till den 10 maj. 
Nämndsammanträdet den 10 maj flyttas därför till den 11 maj 
(samma tid, kl. 13.15). 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- De senaste rekommendationerna från och med den 8 december 
innebär att lärosäten kan bedriva sin verksamhet som vanligt, men 
bör undvika större samlingar och vidta åtgärder för att minska 
trängsel. 
- Beslut har fattats att anställa Elizabeth Perry som 
universitetslektor i civilrätt, särskilt familjerätt, från och med den 1 
april. Hon har dock beviljats tjänstledigt på 50 procent under år 
2022. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Lovisa Halje disputerar i civilrätt den 11 februari. 
- Vårens forskardag äger rum den 26 april kl. 9.15 - 13.00 (inkl. 
lunch). 
- Den 25 april anordnas en book launch då senaste numret av de 
lege kommer att presenteras. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
- Samarbetet med Gotlands studentkår Rindi angående det praktiska 
arbetet med studiebevakningen fortsätter och förhoppningen är att 
kunna skriva ett avtal efter nyår om hur det ska genomföras. 
- JF arbetar för ett bättre samarbete med Studenthälsan i den 
ordinarie verksamheten. 
- Samarbete med JURO, juris studerandes riksorganisation, kring 
t.ex. vinterlov, kursutvärderingar och psykisk hälsa pågår. 
- JF arbetar också för att kunna få igenom en skriftlig och 
sammanfattande återrapportering av kursvärderingar på varje 
terminskurs. 
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T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Promotionsmottagning planeras i Grotiussalen den 28 januari kl. 
15. 
- Det inställda fakultetsseminariet den 8 december med David 
Langlet kommer i stället äga rum i februari. Fakultetsseminarium 
med Oskar Mossberg äger rum den 3 mars. 
- Utdelningen av von Materns premium planeras äga rum i mars. 
 
Professor Eric Bylander meddelar: 
- Fakultetens utbyte med University of Minnesota Law School sker 
under vårterminen genom Bruno Debaenst som gästande lärare i 
Minnesota och Prentiss Cox som gästande lärare här. Läsåret 
2022/2023 har utbytet pågått i 40 år, vilket kommer att 
uppmärksammas. Lämpliga former för ett firande utreds för 
närvarande och kommer att presenteras för fakultetsnämnden i 
början av vårterminen. 
 

 
§ 6 

 
Budget för år 2022 
 
Enligt budgetförslaget väntas 2022 års resultat för 
grundutbildningen bli ett underskott på 2 miljoner kronor och för 
forskning/forskarutbildning ett underskott på 2,7 miljoner kronor. 
Bidragsforskningen beräknas uppgå till 980 tusen kronor. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer den föreslagna budgeten för år 2022. 
 

 
JURFAK 2021/76 
Föredragande: 
Prefekten och 
ekonomisamordnaren 
Bilaga:  
2021-12-14 § 6 

 
§ 7 

 
Information om behov av större andel tillsvidareanställda 
lärare till följd av bl.a. ändringar i arbetslagstiftningen. 
 
Det förväntas ske ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) 
under 2022. Visstidsanställning kommer bara att vara möjlig i 12 
månader jämfört med dagens 2 år. På några års sikt behöver antalet 
gästlärare och adjunkter minska och fast anställda lärare därför öka.  
 
Diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 
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§ 8 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i civilrätt 
 
Torbjörn Ingvarsson, Laila Zackariasson och Peter Strömgren har 
anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger och 
personerna lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Till anställningen som lektor i civilrätt har tre sökande anmält sig: 
Erika Lunell, Marigó Oulis och Jonatan Schytzer. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Margareta 
Brattström och docent Erika P Björkdahl. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Annina H Persson (Örebro), och Anders 
Ørgaard (Aalborg) i andra hand professorerna Marie Karlsson Tuula 
(Karlstad) och Hans Fredrik Marthinussen (Bergen) samt i tredje 
hand justitieråden emeriti Gertrud Lennander (Stockholm) och 
Stefan Lindskog (Stockholm). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses universitetslektor och 
docent Annika Nilsson. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/3265 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 8 

 
§ 9 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i folkrätt 
 
Till anställningen som lektor i folkrätt har 13 sökande anmält sig: 
Gabriela Argüello, Miriam Bak McKenna, Roberto Castro de 
Figueiredo, Martin Dawidowicz, Liv Feijen, Nikola Hajdin, Kamal 
Makili-Aliyev, Amin Parsa, Martin Ratcovich Leopardi, Love 
Rönnelid, Mona Samadi, Sia Spiliopoulou Åkermark och Ralph 
Wilde. 
 
Ralph Wilde har även ansökt om befordran till professor. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Inger 
Österdahl, Rebecca Thorburn Stern och Steffen Hindelang. 
 
 

 
UFV-PA 2021/3404 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 9 
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Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Jessica Almqvist (Lund) och Geir Ulfstein 
(Oslo) i andra hand professor Astrid Kjeldgaard-Pedersen 
(Köpenhamn) och professor emeritus Lauri Hannikainen (Åbo) 
samt i tredje hand professorerna Outi Korhonen (Åbo) och Jan 
Klabbers (Helsingfors). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor David Langlet. 
 
De sakkunniga får även 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. 
 

 
§ 10 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i finansrätt 
 
Fakultetsnämnden utsåg den 16 november sakkunniga i ärendet. Vid 
beslutet uppmärksammades inte att en sökande, Yvette Lind, även 
ansökt om att antas som docent i finansrätt. 
 
Ett så kallat nyttoyttrande krävs enligt fakultetens riktlinjer för 
antagning som docent då Yvette Lind i dagsläget saknar tillsvidare- 
eller tidsbegränsad anställning vid juridiska institutionen. Något 
nyttoyttrande har inte bifogats ansökan. 
 
Ansökan om att antas som docent prövas i ett separat ärende och 
kan prövas först om Yvette Lind anställs eller inkommer med ett 
nyttoyttrande. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till dess 
tillsättningen av lektoratet i finansrätt avgjorts. Yvette Lind ska 
informeras om möjligheten att innan dess inkomma med ett 
nyttoyttrande om hon vill att ansökan om att antas som docent ska 
prövas oberoende av anställningsärendet. 
 

 
UFV-PA 2021/2777 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 10 
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§ 11 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i internationell 
privat- och processrätt 
 
Prefekten redogör för behovet av att rekrytera en universitetslektor i 
ämnet internationell privat- och processrätt 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 internationell 
privat- och processrätt i enlighet med framlagt förslag. 
 

 
UFV-PA 2021/4474 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 11 

 
§ 12 

 
Utbetalning ur H Ax:son Iohnsons stiftelse för vetenskaplig 
forskning 
 
Juridiska fakultetsnämnden är beslutsfattare för H Ax:son Ionsons 
stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsens statuter anger: 
 
”Disponibel avkastning skall användas till stödjande av sådana 
vetenskapliga undersökningar som äro av mera principiell natur 
samt avse att belysa förutsättningarna för ett varaktigt fredstillstånd 
mellan nationerna och att över huvud tjäna fredens och folkrättens 
syfte. Utdelning från stiftelsen kan ske såväl till juridiska fakultetens 
vid Uppsala universitet egna ledamöter som även till andra.” 
 
Av stiftelseurkunden framgår att det är juridiska fakulteten som 
beslutar om utbetalning. 
 
För närvarande uppgår utdelningsbara medel till drygt 880 000 kr. 
Den årliga avkastningen har tidigare uppgått till drygt 100 000 kr. 
Till synes har endast mycket blygsamma belopp utdelats under 
senare år. 
 
Det har nu inkommit en begäran från juridiska institutionen vid 
Stockholms universitet om bidrag till täckande av kostnader i 
samband med en konferens anordnad av European Society of 
International Law (ESIL) i Stockholm den 8–11 september 2021. 
Enligt styrelsebeslut från SIFIR har konferensens tema bidragit till 
uppfyllandet av stiftelsens ändamål.  

 
JURFAK 2021/71 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 12 



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2021-12-14 
 
 

Nr 5 
 
 

 

8 

 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att 50 000 kronor ska utbetalas ur H 
Ax:son Iohnsons stiftelse till juridiska institutionen vid Stockholms 
universitet för kostnader i samband med att en konferens anordnad 
av European Society of International Law (ESIL) i Stockholm den 
8–11 september 2021. 
 

 
§ 13 

 
Utseende av ordförande i utbildningsutskottet 
 
Fakultetskollegiet beslutade den 30 november efter förslag från 
valberedningen att föreslå vicerektor att utse professor Joel 
Samuelsson till prodekanus perioden 2022-01-01–2023-06-30. 
Vicerektor Tora Holmberg beslutade den 6 december enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att utse Joel Samuelsson till ordförande 
för utbildningsutskottet perioden 2022-01-01–2023-06-30. 
 

 
JURFAK 2021/75 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga 
2021- 12-14 § 13 

 
§ 14 

 
Utseende av suppleant i rekryteringsgruppen 
 
Suppleanten Maria Grahn Farley har slutat vid Uppsala universitet. 
Förslag till ny suppleant i rekryteringsgruppen har därför framlagts 
av valberedningen. 
 
Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag utser fakultetsnämnden 
Ingrid Helmius till suppleant i rekryteringsgruppen återstoden av 
innevarande mandatperiod dvs. till och med den 30 juni 2023. 
 

 
JURFAK 2021/61 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 14 

 
§ 15 

 
Ny 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. 
 
Vid sammanträde den 21 september 2021 beslutade 
fakultetsnämnden att entlediga Olle Lundin från styrelsen för IfU. 

 
JURFAK 2021/74 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2021-12-14 § 15 
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IfU:s styrelse föreslår därför att fakultetsnämnden i dess egenskap 
av styrelse för juridiska institutionen beslutar att utse Daniel 
Nordholm, universitetslektor i pedagogik och utbildningschef för 
rektorsprogrammet vid Uppsala universitet, som ny ledamot i IfU:s 
styrelse. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att utse Daniel 
Nordholm till ny ledamot återstoden av innevarande mandatperiod 
dvs. till och med den 31 december 2022. 
 

 
§ 16 

 
Uppsala Forum och eventuell samordning med strategiska 
satsningar på vårt vetenskapsområde 
 
På nämndsammanträde den 16 november informerades nämnden 
om Uppsala forum och att Samhällsvetenskapliga fakulteten 
beslutat minska sitt bidrag till verksamheten. En fråga som juridiska 
fakultetsnämnden har att ta ställning till på längre sikt är vilken 
inriktning och omfattning nämnden önskar se vad gäller Uppsala 
forums verksamhet. Diskussionen skulle fortsätta på detta 
nämndsammanträde efter att ledamöterna försetts med ett underlag. 
 
Diskussion. 
 
Uppsala Forums verksamhet samfinansieras av de fyra ingående 
fakulteterna (historisk-filosofiska, juridiska, samhällsvetenskapliga 
och språkvetenskapliga) varav samhällsvetenskapliga fakultetens 
andel av beviljade medel uppgått till knappt 80 procent. Att 
samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att minska sin 
finansiering väsentligt innebär att ingångna förpliktelser kommer att 
fullgöras men att ingen ytterligare verksamhet kommer att kunna 
bedrivas 2022. Nämnden uttrycker sitt stöd för att juridiska 
fakulteten tar en aktiv roll i det fortsatta arbetet med att upprätthålla 
verksamheten vid Uppsala Forum. 
 

 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 

 
§ 17 

 
Ändringar i den individuella studieplanen för 
forskarutbildningen 
 
Forskningsutskottet beslutade den 9 november att lägga fram ett 
förslag till ändringar i blanketten för doktorandernas individuella 
studieplaner för fakultetsnämnden (JUR 2021/930). Det rör sig om 

 
JURFAK 2021/77 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2021-12-14 § 17 
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redaktionella ändringar för att blanketten ska bli enklare att 
använda. Nuvarande ISP-blankett och förslag till ny ISP-blankett 
har framlagts för nämnden. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget ändringar i 
blanketten för doktorandernas individuella studieplaner. 
 

 
§ 18 

 
Övriga frågor 
 
Hans Eklund som avgår som ordförande för utbildningsutskottet vid 
årsskiftet avtackas. 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Singer                                                Eric Bylander 
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