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Tid: Tisdagen den 20 september 2022 kl. 13.15–14.20 
Plats:  Fakultetsrummet 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Vladimir Bastidas universitetslektor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Rawaz Shanagar doktorand 
Isak Sandell jur. stud. 
Albin Högberg jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Ulf Dohlmar ekonomicontroller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Rebecca Thorburn Stern professor (anmält förhinder) 
Peter Strömgren universitetslektor (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Lotta Lerwall att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Jäv 
Inga anmälningar om jäv. 
 

 
 

 
§ 4 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Firandet av Uppsala–Minnesotautbytets 40-årsjubileum läsåret 
2022/2023 inleddes under gårdagen med ett kollokvium som hölls 
samtidigt i Uppsala, Minnesota och på Zoom. 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- Ulf Dohlmar har anställts på institutionen som ekonomicontroller. 
Han presenterar sig själv lite kort. 
- Arbetet med årets andra tertialbokslut pågår. Underskottet på 
utbildningssidan har minskat. Även forskningssidan har ett 
underskott. Totalt sett pekar sifforna dock åt rätt håll. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Den nya elektorsförsamlingen har konstituerat sig. Anna Jonsson 
Cornell valdes till ordförande och Iain Cameron valdes att ingå i 
valberedningen. Elektorsförsamlingens uppdrag är främst att till 
rektor lämna förslag till ordförande tillika vicerektor och vice 
ordförande i områdesnämnden.  
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Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Verksamhetsplan 2022 har diskuterats inför det stundande arbetet 
med verksamhetsplan 2023. 
- En arbetsgrupp ska tillsättas för översyn av kursen examensarbete. 
- Temat för utbildningsdagen den 19 oktober blir återigen 
examensarbete. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- En hiss håller på att monteras i Munken 3 vilket kan medföra visst 
buller. Universitetet kommer ha kvar huset i sitt bestånd men har 
inte bestämt hur det ska användas. 
- Reservkallning och därmed antagning till höstterminen 2022 är 
avslutad. 
- Ansökningsperioden till program och kurser vårterminen 2023 
öppnades den 15 september och avslutas den 17 oktober. 
- Kursutbudet på avancerad nivå vårterminen 2023 är publicerat på 
externwebben och i samband med det har studievägledningen 
informationstillfällen för samtliga T6:s seminariegrupper. 
- Studievägledningen har nu, efter flera terminer av pandemi och 
resursbrist, kunnat utöka mottagningstiderna för fysiska och digitala 
samtal med våra studenter. 
 
Studentrepresentant Isak Sandell meddelar: 
- Introduktionen av nya studenter är avklarad. 
 

 
§ 5 

 
Verksamhetsplan 2023 
 
Förra hösten bedrevs ett intensivt arbete med verksamhetsplanen för 
år 2022. Nu påbörjas arbetet med verksamhetsplanen för år 2023. 
Utskotten kommer att till nämnden inkomma med förslag till 
uppdatering. Ett utkast kommer därefter att diskuteras på internatet i 
oktober och sen beslutas på fakultetsnämnden den 15 november. 
Redan nu finns det anledning för nämndens ledamöter att fundera på 
vad som eventuellt behöver ändras. 
 

 
JURFAK 2022/48 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-09-20 § 5 
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§ 6 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i civilrätt, särskilt 
fastighetsrätt 
 
Till anställningen som lektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt har en 
sökande anmält sig: Marc Landeman. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Margareta 
Brattström i samråd med ämneskollegor i civilrätt. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand docent Jenny Paulsson (Stockholm, KTH) och professor 
Mårten Schultz (Stockholm), i andra hand docent Elisabeth 
Ahlinder (Stockholm) och professor Jori Munukka (Stockholm) och 
i tredje hand professor Annina Persson (Stockholm, KTDH) och 
professor emeritus Ulf Jensen (Lund). 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor David Langlet. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna 
vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2022/2150 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-09-20 § 6 

 
§ 7 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i rättshistoria eller 
allmän rättslära 
 
Till anställningen som lektor i rättshistoria eller allmän rättslära har 
8 kvalificerade sökande anmält sig: Adam Croon, Reidar Edvinsson, 
Yaffa Epstein, Cyril Holm, Patricia Mindus, Sebastian Reyes Molin, 
Gustav Stenseke Arup och Trevor Wedman. 
 
Patricia Mindus har även ansökt om befordran till professor. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Minna Gräns 
efter samråd med universitetslektor Thérèse Björkholm, docent 
Margareta Dahlén och universitetslektor Bruno Debaenst. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i 
första hand professorerna Helle Vogt (Köpenhamn) och Raimo 
Siltala (Åbo), i andra hand professor emerita Hanne Petersen 
(Köpenhamn) och professor Christoffer Conrad Eriksen (Oslo) och i 

 
UFV-PA 2022/2291 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-09-20 § 7 
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tredje hand professorerna Mia Korpiola (Åbo) och Dag Michalsen 
(Oslo). I möjligast mån bör en professor i allmän rättslära och en 
professor i rättshistoria få uppdraget. 
 
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Mattias 
Dahlberg. 
 
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. 
 

 
§ 8 

 
Förlängningsavtal samt reviderat avtal mellan Uppsala 
universitet, University of Eastern Finland (Joensuu) och UiT 
The Arctic University of Norway (Tromsö) avseende Joint 
Nordic Mastersprogram in Environmental Law 
 
Uppsala universitet, Juridiska fakulteten tillsammans med 
Universiteten i Tromsö och i Joensuu ansökte år 2018 om 
ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet för att inrätta ett nytt 
gemensamt Mastersprogram i miljörätt. Ansökan var framgångsrik 
och lärosätena ingick ett samarbetsavtal avseende utbildningen år 
2019. Samarbetsavtalet har gått ut och ett nytt föreslås gälla från ht 
2023. Utöver det nya samarbetsavtalet finns ett avtal som förlänger 
nuvarande avtal fram till att det nya träder ikraft ht 2023.  
 
Det nya reviderade samarbetsavtalet har genomgått flera 
redaktionella förändringar. Den viktigaste förändringen i 
förhållande till nuvarande avtal är att ekonomiskt stöd inte längre 
utgår från Nordiska ministerrådet. Då fakulteten endast ansvarar för 
1/3 av programmet (25 studenter antas årligen) utgör det inget större 
ekonomiskt åtagande. Det nya avtalet löper tills vidare med sex 
månaders uppsägningstid.  
 
Avtalet har granskats av juridiska avdelningen som tillstyrker. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anhålla om att rektor ska underteckna 
rubricerade två avtal. 
 
 

 
JURFAK 2022/49 
UFV 2018/1052 
Föredragande: 
Utbildningsledaren 
Bilaga:  
2022-09-20 § 8 
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§ 9 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
Anna Singer                                                Lotta Lerwall 
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