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Tid: Onsdagen den 11 maj 2022 kl. 13.15–15.30 
Plats:  Fakultetsrummet 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej § 9) 
Joel Samuelsson professor, prodekanus (ej § 11) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus, ordförande § 9 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor (ej § 9) 
Torbjörn Ingvarsson professor (ej § 10) 
Rebecca Thorburn Stern professor (ej § 7) 
Laila Zackariasson professor (ej § 9) 
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 
Marie Linton stf. tillika bitr. prefekt (§§ 1-5) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Lotta Lerwall professor (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Eva Storskrubb 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 senaste områdesnämnden diskuterades bl.a. VP 2023. 
Området/fakulteterna kan inte räkna med några nya medel men 
förväntas heller inte bli av med några medel. Pris- och 
löneomräkningen (PLO) för anslagen beräknas uppgår till drygt en 
procent. 
- Therése Fridström Montoya har utnämnts till ledamot i styrelsen 
vid Centrum för forskning om funktionshinder (CFF) under 
kommande mandatperiod. 
- Alumnidagen genomfördes den 10 maj genomfördes. Det bjöds på 
dubbla seminarier för- och eftermiddag samt en avslutande 
diskussion. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Beslut har fattats att anställa Yana Litins'ka som universitetslektor 
i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt från och med den 1 januari 
2023. 
- Victoria Enkvist återkommer i tjänst den 1 juli. 
- Det pågår en diskussion med SACO om tjänstgöringsplanering. 
Idag hanteras det med stor frihet men SACO anser att hanteringen 
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behöver styras upp. Mer tid kommer nu att läggas på att alla lärare 
måste ha en tjänstgöringsplan. Om en sådan inte skickas in kommer 
undervisningen att förläggas utifrån behovet. Av 
tjänstgöringsplanerna ska även forskning framgå. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Marc Landeman disputerar i civilrätt den 14 juni. 
- Den 25 april ägde de Lege Book Launch rum i Humanistiska 
teatern med goda panelsamtal och anföranden. Ett 80-tal deltog på 
plats och via Zoom. 
- Den 26 april ägde årets forskardag rum i Universitetshuset med 
temat ”Hållbar utveckling och rättsvetenskaplig forskning”. Ett 30-
tal av fakultetens forskare deltog. Funderingar finns om 
forskardagen liksom utbildningsdagen ska vara obligatorisk. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- På nästa utbildningsutskott ska direktiven för översynen av 
juristprogrammet tas upp en andra gång inför fakultetsnämndens 
förmodade beslut i ärendet den 14 juni. 
 
Studentrepresentant Alva Johansen meddelar: 
- Avtalet med Gotlands studentkår Rindi angående 
studiebevakningen är planerat att skrivas på senare idag. 
- Efterträdare till nästa läsår och en utbildningsansvarig har utsetts. 
- En skrivelse om priser på kurslitteratur kommer att diskuteras med 
utbildningsutskottet. 
 
Doktorandrepresentant Svea Andersson meddelar: 
- Doktorandkonferensen den 9-10 maj vid Nova Park i Knivsta 
genomfördes med bra uppslutning. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Den efterlängtade diplomeringsceremonin för nyutexaminerade 
jurister hålls den 14 maj i universitetshusets aula. 
- Institutionens nya receptionist Cathrine Svensson är sedan den 25 
april på plats och överlämningen från Agneta Kjellin pågår. 
- Intendenturområdets föreståndare Claes Levinssons mandatperiod 
går ut vid halvårsskiftet. Val eller omval till kommande 
mandatperiod kommer att ske vid nästa intendenturstyrelsemöte. 
- Påminnelse om promotionerna den 18 och 25 maj. 
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- Observera att ramavtalen för cateringstjänster är nya fr.o.m. 15 
januari. 
 
Professor Torbjörn Ingvarsson meddelar: 
- Påminnelse om seminariet ”Vill vi verkligen bli av med 
överskuldsättningen?” i Humanistiska teatern den 19 maj kl. 18.30-
20.00. Anna-Sara Lind är moderator. Seminariet ingår i områdets 
seminarieserie. 
 

 
§ 5 

 
Arbetsmiljöplan för 2022-2024 
 
Fakultetsnämnden diskuterade på sammanträde den 1 mars ett första 
utkast till ny arbetsmiljöplan och uppmanade nämndens ledamöter 
att lämna eventuella ytterligare synpunkter till Marie Linton eller 
Mikael Hansson. Ett reviderat förslag till ny arbetsmiljöplan har nu 
framlagts och presenteras av Marie Linton. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer arbetsmiljöplanen med några smärre 
ändringar (omformulering av en punkt under avsnitt 5 
”Arbetsmiljöarbetet” och flytt av en punkt från samma avsnitt till 
avsnitt 7 ”Den psykosociala arbetsmiljön”). 
 

 
JURFAK 2022/12 
Föredragande: 
Biträdande prefekten 
Bilaga:  
2022-05-11 § 5 

 
§ 6 

 
Inrättande av nytt magisterprogram ”Magisterprogram i 
juridik för socialt arbete” 60 hp (Master’s Programme in Law 
for Social Work) och nytt huvudområde ”välfärdsrätt” 
(Welfare Law) för magisterexamen 
 
Förslag har framlagts om inrättande av nytt magisterprogram och 
nytt huvudområde för magisterexamen. 
 
Det finns ett behov av ett magisterprogram i juridik för socialt 
arbete riktat till socionomer och andra välfärdsarbetare med en 
examen på grundnivå. 
 
Det multidisciplinära forskningsfältet välfärdsrätt är ett område som 
rör rättslig reglering som har en tydlig koppling till socialt arbete i 
bred mening. 

 
JURFAK 2021/22 
Föredragande: 
Utbildningsledaren 
Bilaga:  
2022-05-11 § 6 
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Inrättandet av ett nytt magisterprogram i juridik för socialt arbete 
kräver en ämnesavgränsning till rättsområden med relevans för 
socialt arbete vilket motiverar ett nytt huvudområde. Det föreslagna 
huvudområdet ger också möjlighet att lyfta fram och utveckla 
tvärgående forskning och utbildning med stor samhällsrelevans. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar förslå rektor att inrätta Magisterprogram 
i juridik för socialt arbete, 60 hp, och nytt huvudområde 
Välfärdsrätt för magisterexamen. 
 
Fakultetsnämnden anhåller vidare om att med undantag från 
bestämmelser avseende benämning av examina på grundnivå och 
avancerad nivå vid Uppsala universitet (UFV 2007/212) låta 
använda förledet filosofie vid utfärdande av denna magisterexamen 
med Välfärdsrätt som huvudområde. 
 
Nämnden beslutar vidare, under förutsättning av rektors 
inrättandebeslut, att fastställa den föreslagna utbildningsplanen för 
programmet samt delegerar till utbildningsledaren att göra 
eventuella nödvändiga mindre justeringar i underlaget. 
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§ 7 

 
Ansökan från Daniel Hedlund om antagning som docent i 
rättssociologi 
 
Rebecca Thorburn Stern har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner 
att jäv föreligger och Rebecca Thorburn Stern lämnar mötet och 
deltar inte i beslutet. 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Johanna Schiratzki (Ersta 
Sköndal Bräcke/Marie Cederschiöld högskola) och Mikael Rask 
Madsen (Köpenhamn). Rekryteringsgruppen har vid sammanträde 
den 30 mars tillstyrkt Daniel Hedlunds ansökan och bedömer att det 
finns skäl att anta honom i rättssociologi trots att rättssociologi i 
dagsläget inte är ett forskarutbildningsämnde. Nyttoyttrande från 
ämnesföreträdare finns. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Daniel Hedlund som docent i 
rättssociologi. 
 

 
UFV-PA 2020/4586 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 7 

 
§ 8 

 
Ansökan från Henrik Josefsson om antagning som docent i 
miljörätt 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Lena Gipperth (Göteborg) 
och Antti Belinskij (Eastern Finland). Rekryteringsgruppen har vid 
sammanträde den 12 april tillstyrkt Henrik Josefssons ansökan. 
Nyttoyttrande från ämnesföreträdare finns. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Henrik Josefsson som docent i 
miljörätt. 
 

 
UFV-PA 2021/2345 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 8 
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§ 9 

 
Ansökan från universitetslektor Erika P Björkdahl om 
befordran till professor i civilrätt 
 
Anna Singer har sedan tidigare förklarats jäviga i ärendet. 
Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar över ordförandeskapet för 
denna punkt. Även Laila Zackariasson och Eric Bylander har sedan 
tidigare förklarats jäviga i ärendet. Anna Singer, Laila 
Zackariasson Eric Bylander lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Peter Strömgren har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
inte föreligger. 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Annina H Persson (Örebro) 
och Johan Giertsen (Bergen) samt professor Carl Fredrik Bergström 
(Uppsala, särskild pedagogisk sakkunnig). Samtliga sakkunniga har 
funnit att Erika P Björkdahl uppfyller kraven för behörighet som 
professor. 
 
Rekryteringsgruppen har på sammanträde den 21 april bedömt att 
Erika P Björkdahl har professorskompetens och beslutade på 
sammanträdet att rekommendera fakultetsnämnden att föreslå rektor 
att Erika P Björkdahl befordras till professor i civilrätt. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar föreslå rektor att befordra 
universitetslektor Erika P Björkdahl till professor i civilrätt. 
 

 
UFV-PA 2021/2525 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
Bilaga:  
2022-05-11 § 9 

 
§ 10 

 
Sakkunniga för ansökan från Marianne Rødvei Aagaard om 
antagning som docent i civilrätt 
 
Torbjörn Ingvarsson har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att 
jäv föreligger och Torbjörn Ingvarsson lämnar mötet och deltar inte 
i beslutet. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Joel Samuelsson 
och universitetslektor Erika P Björkdahl.  
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professor emerita Lena Sisula-Tulokas (Helsingfors) 

 
UFV-PA 2022/1302 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 10 
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och professor Björn Sandvik (Åbo), i andra hand professor Jessica 
Van Der Sluijs Björkman (Stockholm) och professor emeritus Rolf 
Dotevall (Göteborg) och i tredje hand professor Margarethe 
Buskerud Christoffersson (Oslo) och professor Johan Bärlund 
(Helsingfors) samt i reserv professor Birgitte Haugland (Oslo) och 
professor Claes Martinsson (Göteborg). 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
§ 11 

 
Sakkunniga för ansökan från Sabina Hellborg om antagning 
som docent i civilrätt 
 
Joel Samuelsson har sedan tidigare förklarats jävig i ärendet. Joel 
Samuelsson lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Laila 
Zackariasson, Margareta Brattström och Torbjörn Ingvarsson samt 
universitetslektor Erika P Björkdahl. 
 
Då Sabina Hellborg saknar tillsvidare- eller tidsbegränsad 
anställning vid juridiska institutionen behövs ett nyttoyttrande. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 5 april att återremittera ärendet och 
upplysa sökanden om att hon behöver inkomma med ett nytt 
nyttoyttrande då det tidigare nyttoyttrande inte kan godtas pga. jäv. 
Sabina Hellborg har nu inkommit med ett nyttoyttrande 
undertecknat av Sandra Friberg, Mikael Hansson och Joel 
Samuelsson. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professor Anne Marie Frøseth (Oslo) och professor 
Mårten Schultz (Stockholm), i andra hand professor Birgitte 
Hagland (Oslo) och professor Marcus Radetzki (Stockholm) och i 
tredje hand professor Petra Herzfeld Olsson (Stockholm) och 
lagdommer Bjarte Askeland (Gulating lagmannsrett). 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2022/144 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 11 
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§ 12 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i internationell privat- 
och processrätt 
 
Till anställningen som lektor i civilrätt har en sökande anmält sig: 
Laima Vaige. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 5 april att återremittera ärendet till 
förslagsställaren Marie Linton då det tidigare förslaget inte kan 
godtas pga. jäv samt att de kvinnliga förslagen bör ha en bredare IP-
rättslig kompetens. 
 
Ett nytt förslag till sakkunniga har nu lagts fram av 
universitetslektor Marie Linton. 
 
En mindre del av sökandes ansökan (bilagan ”Redogörelse för 
vetenskaplig, pedagogisk och övrig verksamhet” samt 
bilageförteckningen) är skriven på svenska. I det fall en sakkunnig 
som accepterar uppdraget inte kan svenska får sökande inkomma 
med dessa på engelska. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professor Giuditta Cordero-Moss (Oslo) och professor 
emeritus Michael Bogdan (Lund), i andra hand professor Tone Linn 
Wærstad (Oslo) och professor Michael Hellner (Stockholm) samt i 
tredje hand professor Cristina Gonzàlez Beilfuss (Barcelona) och 
professor Peter Arnt Nielsen (Köpenhamn). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses universitetslektor och 
docent Patrik Bremdal. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2021/4474 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 12 
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§ 13 

 
Sakkunniga för ansökan från Martin Berglund om befordran 
till professor i finansrätt 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Katia Cejie 
och Bertil Wiman. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Jane Bolander (Copenhagen Business 
School) och David Kleist (Göteborg), i andra hand professorerna 
Eleonor Kristoffersson (Örebro) och Mats Tjernberg (Lund) och i 
tredje hand professorerna Cécile Brokelind (Lund) och Niels 
Winther-Sørensen (Ålborg). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Torbjörn 
Andersson. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2022/423 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-05-11 § 13 

 
§ 14 

 
H Ax:son Iohnsons stiftelse för vetenskaplig forskning 
 
Juridiska fakultetsnämnden är beslutsfattare för H Ax:son Ionsons 
stiftelse för vetenskaplig forskning. 
 
Mot bakgrund av att stiftelsens syfte är att "tjäna fredens och 
folkrättens syfte" och SIFIR:s syfte kan beskrivas som att främja 
folkrätten föreslår SIFIR:s styrelse att SIFIR blir beredande organ 
för ansökningar och motsvarande till fakultetsnämnden gällande de 
medel som stiftelsen förfogar över. Förslaget har diskuterats och 
godkänts av SIFIR:s styrelse vid sitt möte den 11 januari. 
 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att SIFIR blir beredande organ för 
ansökningar och motsvarande till fakultetsnämnden gällande de 
medel som stiftelsen förfogar över. 
 

 
JURFAK 2022/19 
Föredragande: 
Professor Rebecca 
Thorburn Stern 
Bilaga:  
2022-05-11 § 14 
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§ 15 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer (ej § 9)   Anna Jonsson Cornell (endast § 9) 
 
 
 
 
Eva Storskrubb 
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