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Tid: Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 13.15–15.15 
Plats:  Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus (ej del av § 9) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Bengt Domeij professor, prefekt (ej del av § 7) 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thornburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Benjamin Svensson doktorand 
Alva Johansen jur. stud. 
My Darling jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Sanna Mossberg doktorand 
 
Övriga närvarande: 
Caroline Sjöberg universitetsdirektör (endast § 3) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Martin Berglund studierektor 
Birgitta Magnusson controller (§§ 1-6) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Eric Bylander professor (anmält förhinder) 
Peter Strömgren universitetslektor (anmält förhinder) 
Svea Andersson doktorand (anmält förhinder) 

  



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2022-01-25 
 
 

Nr 6 
 
 

 

2 

 
§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Benjamin Svensson att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Besök av universitetsdirektör Caroline Sjöberg 
 
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg presenterar sig själv och 
universitetsförvaltningen och informerar om 
universitetsförvaltningens plan för genomförande av universitetets 
mål och strategier genom tre prioriterade insatsområden: Kunskap 
och förtroende, Kvalitet och Digitalisering. 
 
Diskussion. 
 

 
 

 
§ 4 

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

 
 

 
§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Anna Singer och Magnus Ödman har haft samtal med 
företagsekonomiska institutionen om samarbetet kring 
handelsrätten. Enligt den avsiktsförklaring mellan den juridiska 
respektive samhällsvetenskapliga fakulteten som undertecknats ska 
två doktorander antas vid juridiska fakulteten men anställas vid 
företagsekonomiska institutionen. Företagsekonomiska institutionen 
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vill nu utöka samarbetet. Mer information behövs inför fortsatta 
diskussioner. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Forskningskommunikationsarbetet har kommit igång i och med att 
kommunikatören Elisabeth Hoff har tillträtt sin tjänst. 
- Påminnelse om att skicka uppgifter för hemsidan till Max Marcus 
och Maria Cicilaki enligt tidigare utsänd e-post. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Den 29 januari äger den stora extratentamen rum som tillkom i och 
med den ökade smittspridningen och dess restriktioner. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- 20 procent av tentamensanmälda studenter i januari anmälde 
sjukdomssymtom och ska istället skriva tentamen den 29 januari 
(239 studenter är anmälda). 
- Terminen har inletts med föreläsningar på Zoom och hälften av 
seminarierna på plats. 
- Beslut har fattats att anställa Elisabeth Hoff som kommunikatör 
från och med den 10 januari. 
- Beslut har fattats att anställa Jameson Garland som 
universitetslektor i civilrätt, särskilt familjerätt, från och med den 1 
januari. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
- Många studenter har varit oroliga inför tentamensveckan och det 
var glädjande att det extra tentamenstillfället tillkom. Det har också 
varit en del problem med sena insläpp till tentamenslokalen och 
oklarheter kring extra skrivtid. Det är saker som inte institutionen 
kan lastas för men väl universitetet. 
- Terminens inspark har flyttats fram till februari (eller mars) pga. 
pandemin. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Påminnelse om fakultetsseminarium med David Langlet den 7 
februari kl. 13.15 och med Oskar Mossberg den 3 mars kl. 13.15. 
- Utdelningen av von Materns premium till Carl Henrik Ehrenkrona 
äger rum den 23 mars kl. 16.15. 
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- Det är många som har önskemål om att byta rum. Det går långsamt 
då helpdesk delvis arbetar hemifrån. Leveranser av bärbara datorer 
är försenade men stationära datorer finns. 
 

 
§ 6 

 
Ekonomi – Studenter och prestationer 2021 
 
Controllern Birgitta Magnusson redogör för principer för takbelopp, 
avräkning och överprestation respektive underprestation. Normalt 
ersätts inte överprestation med ytterligare medel från området och 
medel behöver oftast inte återbetalas till området vid 
underprestation men det görs undantag. För 2021 erhöll fakulteten 
knappt 5 miljoner kronor på grund av överprestation. 
 
Antalet helårsstudenter (HST) har ökat kraftigt (procentuell ökning 
främst inom Nätjöken och Lantmäteriprogrammet men i absoluta tal 
störst ökning inom Juristprogrammet). Under 2021 hade fakulteten 
2507 registrerade HST varav 2007 på program och 500 på 
fristående kurser. Genomströmningen är hög, i genomsnitt 88 
procent. 
 
Diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Controllern 
 

 
§ 7 

 
JF-enkät: En förändrad syn på utbildningen? 
 
Studentrepresentanterna Alva Johansen och My Darling berättar om 
hur enkäten genomförts och att en rapport håller på att 
sammanställas. Enkäten handlar om hur pandemin har påverkat 
inställningen till digitala inslag i undervisningen. 369 studenter har 
besvarat enkäten som innehåller både svarsalternativ och möjlighet 
att lämna fritextsvar. Svarsfrekvensen har varit högst från studenter 
på T1 och lägst från studenter på T7-T9. Frågorna har rört 
föreläsningar, seminarier och kompletteringar. Även om rapporten 
ännu inte är klar kan det av svaren utläsas att hybridlösningar är 
önskvärda som en möjlighet att ta del av undervisningen vid 
sjukdom/symtom. 
 
Bengt Domeij lämnar mötet en stund och är inte närvarande under 
första delen av punkten. 
 
 

 
Föredragande: 
Studentrepresentanter
na Alva Johansen och 
My Darling 
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§ 8 

 
Förslag till mottagare av Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons 
pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
 
Dekanus har inbjudits att nominera mottagare av rubricerat pris. En 
inbjudan har gått ut till kollegiet att föreslå personer och dekanus 
vill gärna rådgöra med fakultetsnämnden. Ett förslag finns och 
presenteras. Inga synpunkter på förslaget framkommer så dekanus 
kommer att lämna presenterat förslag som mottagare av priset. 
  

 
JURFAK 2021/80 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-01-25 § 8 
 

 
§ 9 

 
Begäran om entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
forskningsutskottet 
 
Joel Samuelsson har den 6 december 2021 begärt entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i forskningsutskottet. En ny ledamot i 
forskningsutskottet behöver därför utses. Förslag till fyllnadsval av 
ledamot i forskningsutskottet har framlagts av valberedningen. 
 
Joel Samuelsson har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet om 
entledigande men återkommer till mötet vid beslut om ny ledamot. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att entlediga Joel Samuelsson från 
uppdraget som ledamot i forskningsutskottet samt att i enlighet med 
valberedningens förslag utse professor Håkan Andersson till 
ledamot i forskningsutskottet för återstoden av innevarande 
mandatperiod dvs. till och med den 30 juni 2023. 
 

 
JURFAK 2021/78 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-01-25 § 9 

 
§ 10 

 
Uppföljning av handlingsplaner med anledning av 
utvärderingen av forskarutbildningen 
 
Med anledning av den utvärdering av forskarutbildningen som 
genomfördes vid juridiska fakulteten år 2018 antog 
fakultetsnämnden vid sammanträdet den 10 juni 2019 en 
slutrapport, som innehöll de handlingsplaner som 
forskningsutskottet hade antagit vid sammanträde den 27 februari 
2019. Enligt aktuella riktlinjer för utbildningsutvärderingar 
(JURFAK 2018/3) ska de åtgärder som vidtas med anledning av 
utvärderingarna också följas upp. 
 

 
JURFAK 2022/2 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2022-01-25 § 10 



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2022-01-25 
 
 

Nr 6 
 
 

 

6 

Studierektor Martin Berglund presenterar rapporten ”Uppföljning av 
handlingsplaner med anledning av utvärderingen av 
forskarutbildningen”. 
 
Diskussion. 
 
Fakultetsnämnden har tagit emot rapporten och konstaterar med 
tillfredsställelse att arbetet fortskrider. 
 

 
§ 11 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Singer                                                Benjamin Svensson 
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