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Tid: Tisdagen den 14 juni 2022 kl. 13.15–16.20 
Plats:  Fakultetsrummet 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Sanna Mossberg doktorand 
 
Övriga närvarande: 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Ingela Funke Frischenfeldt ekonomiadministratör (§§ 1-6) 
Elisabeth Hoff kommunikatör (§§ 1-3) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Eric Bylander professor 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (anmält förhinder) 
Rebecca Thorburn Stern professor (anmält förhinder) 
Laila Zackariasson professor (anmält förhinder) 
Svea Andersson doktorand (anmält förhinder) 
Benjamin Svensson doktorand (anmält förhinder) 
Alva Johansen jur. stud. (anmält förhinder) 
My Darling jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

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

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Besök av institutionens kommunikatör Elisabeth Hoff 
 
Institutionens kommunikatör Elisabeth Hoff presenterar sig själv 
och informerar om sin roll. En arbetsgrupp bestående av Elisabeth, 
Maria Cicilaki och Estelle Lerceteau-Köhler arbetar med att göra 
webbplatssidorna mer informativa, uppdaterade och lättanvända. 
För att mäta sökprestandan används SEO-test. 
Fakulteten/institutionen finns nu på Facebook och Linkedin. 
Forskare får gärna informera om pågående forskningsprojekt. Vid 
kontakt med kommunikatören kan med fördel funktionsadressen 
kommunikation-jur@uu.se användas. 
 
Det påtalas att personalkatalogen fortfarande har brister. Andra 
universitet är betydligt bättre. Elisabeth har informerat om att hon 
kan vara behjälplig med porträttfotografering och har man problem 
med publiceringen av bild och text kan man få hjälp men var och en 
måste göra det själv på sin inloggning. 
 

 
 

 
§ 4 

 
Jäv 
 
Inga anmälningar om jäv. 
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§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Anna har varit på EU-dekanmöte i Bologna med 21 medverkande 
universitet. I oktober äger en doktorandkonferens rum i Bologna till 
vilken fakulteten har fått möjlighet att sända två doktorander i 
civilrätt. 
- Anna har även varit på ett nationellt dekanmöte i Umeå med tema 
hållbarhet i undervisning och forskning. Därutöver diskuterades 
postcovid, etikprövning, rättsvetenskaplig forskning och 
rekryteringsförfarande. 
- På senaste områdesnämnden närvarade Anna Jonsson Cornell och 
diskussioner fördes om förslaget på en ny modell för 
kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom basanslaget. 
Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profilområden 
som bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela resurser. 
- Två promoveringar har ägt rum samt en personalfest. 
- Forskningsutskottet beslutade på senaste mötet att anta fem nya 
doktorander. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Utbildningsutskottet diskuterades på gårdagens möte 
kursrapporten för T1 och bestämde att JF:s rapport om 
ryktesspridning om vissa lärare ska diskuteras vidare i höst. 
 
Doktorandrepresentant Sanna Mossberg meddelar: 
- Det är oklart vem som tar emot anmälan till doktorandkonferensen 
i Bologna. Dekanus får i uppgift att undersöka saken. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Rumsplaneringen pågår. Att det behövs ytterligare ytor för 
amanuenserna blir en fråga för den nya prefekten. 
- Johanna Eriksson har påbörjat sitt tolvmånadersvikariat som 
studie- och karriärvägledare. 
- Studentadministrationen har imorgon en halv ”kanslidag”. 
- Greger Hjelm har skickat ut information om vilka öppettider 
intendenturen vid Gamla torget har under sommaren. 
 
Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Beslut har fattats att anställa Caroline Taube som 
universitetslektor i konstitutionell rätt från och med den 8 
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september, Love Rönnelid som postdoktor i offentligt rätt i Visby 
från och med den 15 augusti samt Yana Litins'ka och Isa Cegrell 
Carlander som universitetslektor i förvaltningsrätt/ 
förvaltningsprocessrätt från och med den 1 januari respektive från 
och med den 1 juni. 
 
Utbildningsledaren Magnus Ödman meddelar: 
- Rektor beslutade idag att inrätta magisterprogram i juridik för 
socialt arbete. 
 
Professor Torbjörn Ingvarsson meddelar: 
- Utbildningsutskottets protokoll från den 13 maj har inte lagts upp 
på mötesytan för dagens nämndsammanträde trots notering på 
dagordningen. Protokollet bör därför läggas upp på mötesytan för 
nästa nämndsammanträde. 
 

 
§ 6 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Ekonomiadministratören Ingela Funke Frischenfeldt lämnar en kort 
rapport över det ekonomiska läget per tertial 1. Utfallet till och med 
april månad var att grundutbildningen gick med överskott och att 
lönekostnaderna låg under budget. Överskottet i grundutbildningen 
beror delvis på att bidrag som bokförts under första delen av året, 
men som hör samman med verksamhet som utförts under slutet av 
2021. Utfallet i forskningen ligger i stort sett enligt budget. 
 
Diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten och 
ekonomi-
administratör Ingela 
Funke Frischenfeldt 

 
§ 7 

 
Översyn av juristprogrammet 
 
Fakultetsnämnden diskuterade på sammanträde den 1 mars ett första 
utkast till direktiv och uppmanade nämndens ledamöter att lämna 
eventuella ytterligare synpunkter samt förslag på lämpliga personer 
till projektgruppen och referensgruppen till dekanus. 
 
Avsikten med att tillsätta en arbetsgrupp är att få en överblick över 
vad som skulle kunna justeras för att se till att utbildningen är i takt 
med sin tid. Uppdraget är tänkt att vara begränsat, vilket kommer 
till uttryck i den relativt korta tid som getts för att sammanställa 
rapporten till fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden får sedan ta 
ställning till de förslag gruppen lagt fram i sin rapport och lämna 

 
JURFAK 2022/9 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-06-14 § 7 
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närmare anvisningar om hur det fortsatta arbete med översynen ska 
bedrivas och hur eventuella förändringar ska förankras. Uppdraget 
som ges i direktivet har mot denna bakgrund beskrivits ganska 
öppet för att ge möjlighet till olika vägar framåt. 
 
Ett reviderat direktiv har nu framlagts. Enligt förslaget ska bl.a. en 
styr-, projekt- och arbetsgrupp tillsättas. Projektgruppen ska utöver 
ordförande och sekreterare bestå av ytterligare fyra personer som 
utses av fakultetsnämnden på förslag av dekanus. 
 
Professor Torbjörn Ingvarsson har inkommit med vissa 
förändringsförslag som också framlagts nämnden. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta direktivet enligt förslaget med de 
justeringar som framkom i diskussionen samt att utse Annika 
Nilsson, Margareta Brattström, Torbjörn Andersson och Patrik 
Bremdal att ingå i projektgruppen. 
 

 
§ 8 

 
Förslag till ställföreträdande prefekt för perioden 2022-07-01 - 
2025-06-30 
 
Marie Lintons förordnande som biträdande och ställföreträdande 
prefekt löper ut den 30 juni 2022. Valberedningen har informerats 
om att den nya prefekten från och med den 1 juli 2022, Vladimir 
Bastidas, avser utse Maria Forsberg som biträdande prefekt från den 
1 juli 2022 till den 30 juni 2025. Ställföreträdande prefekt utses av 
dekanus på förslag av fakultetsnämnden. Det är lämpligt att den 
ställföreträdande och biträdande prefekten är samma person. 
Valberedningen föreslår att fakultetsnämnden beslutar föreslå 
dekanus att förordna Maria Forsberg som ställföreträdande prefekt 
för samma period. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med valberedningens förslag 
att föreslå dekanus att utse Maria Forsberg till ställföreträdande 
prefekt för juridiska institutionen för perioden den 1 juli 2022 till 
den 30 juni 2025. 
 
 

 
JURFAK 2022/28  
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-06-14 § 8 
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§ 9 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i civilrätt, särskilt 
fastighetsrätt 
 
Prefekten redogör för behovet av att rekrytera en universitetslektor i 
civilrätt, särskilt fastighetsrätt 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 civilrätt, särskilt 
fastighetsrätt i enlighet med framlagt förslag med en smärre 
justering i texten. 
 

 
UFV-PA 2022/2150 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2022-06-14 § 9 

 
§ 10 

 
Inledning av rekrytering av universitetslektor i rättshistoria 
eller allmän rättslära 
 
Prefekten redogör för behovet av att rekrytera en universitetslektor i 
rättshistoria eller allmän rättslära 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 rättshistoria eller allmän 
rättslära i enlighet med framlagt förslag. 
 

 
UFV-PA 2022/2291 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2022-06-14 § 10 

 
§ 11 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

 
 

 
Vid protokollet 
Sissela Lundberg 
 
Justeras 
Anna Singer                                                Torbjörn Ingvarsson 
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