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Tid: Tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 9.15–10.50 
Plats:  Fagerudd konferens/Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Joel Samuelsson professor, prodekanus (ej § 7) 
Vladimir Bastidas universitetslektor, prefekt 
Torbjörn Ingvarsson professor (ej § 6) 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thorburn Stern 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: 
Iain Cameron professor (del av § 3) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Maria Forsberg stf. tillika bitr. prefekt 
Ulf Dohlmar ekonomicontroller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Eric Bylander professor (anmält förhinder) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (anmält förhinder) 
Peter Strömgren universitetslektor (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Laila Zackariasson att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Utseende av ledamöter och ordförande i styrelsen för Centrum 
för polisforskning 
 
Mandatperioden för styrelsen för Centrum för polisforskning gick ut 
den 30 juni 2022. På grund av att nomineringsprocessen sattes igång 
försent var ny mandatperiod fr.o.m. den 1 juli 2022 inte möjligt. 
Centrumet har sedan den 1 juli 2022 drivits utan styrelse. Gustaf 
Almkvist är fr.o.m. den 3 oktober ny föreståndare. Styrelsens 
ordförande utses av juridiska fakultetsnämnden bland styrelsens 
ledamöter. 
 
Den tidigare föreståndaren professor Iain Cameron presenterar 
inkomna förslag från de tre vetenskapsområdena, säkerhetspolisen, 
juridiska fakulteten och doktorandrådet. 
 
Representanter från polismyndigheten och från en för centrets 
verksamhet relevant myndighet kommer att utses senare. 
 
Iain Cameron lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden noterar den principiella svårighet som ligger i att 
välja en tidigare föreståndare som juridiska fakultetens representant 
men väljer i detta särskilda fall att enhälligt godta det framlagda 
förslaget av representant från juridiska fakulteten. 
 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslagen till ledamöter i 
styrelsen för Centrum för polisforskning för mandatperioden 18 
oktober 2022 – 30 juni 2025 (exkl. representant från 

 
JURFAK 2022/23 
Föredragande: 
Professor Iain 
Cameron 
Bilaga: 
2022-10-18 § 3 
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Polismyndigheten och representant från en för centrets verksamhet 
relevant myndighet): 
Marie Allen, vetenskapsområdet för medicin och farmaci (omval) 
Tim Melander Bowden, vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap (nyval) 
Helén Lööw, vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap (omval) 
Adam Lestaric, Säkerhetspolisen (nyval) 
Iain Cameron, juridiska fakulteten, ordförande (nyval) 
Miriam Ingesson, doktorand (omval) 
 

 
§ 4 

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

 
 

 
§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Områdesnämnden antog den 28 september områdets 
verksamhetsplan 2023. Det konstaterades bl.a. att juridiska 
fakultetens ekonomi är på rätt väg trots att den innehåller en del 
tillfälliga medel. 
- Vid områdets dekaninternat diskuterades bland annat Circus 
framtida verksamhet efter år 2023 då finansieringen från rektor 
upphör. 
- Den 8 oktober fick 168 diplomander sina diplom under en fin 
ceremoni. 
- Prodekanus Joel Samuelsson närvarade på dekanmötet den 5 
oktober och berättar att det pågår förhandlingar om att minska 
bibliotekets budget t.ex. genom att dra in biblioteksfilialer, dock inte 
de juridiska biblioteken. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Arbetet med utvärderingen av juristprogrammet fortskrider och 
fakultetens självvärdering har färdigställts och lämnades till 
granskningsgruppen i början av oktober. 
- En arbetsgrupp för översyn av kursen Examensarbete har tillsatts 
av utbildningsutskottet. 
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- En ny serie fakultetsgemensamma pedagogiska seminarier ska 
inledas i november. Det första seminariet ägnas temat föreläsningen 
som undervisningsform. 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- På prefektmötet den 6 oktober informerade universitetets presschef 
Anneli Waara om hur universitetets forskning kommuniceras. En 
intressant fråga är hur man fångar upp bra artiklar som är på väg att 
publiceras för spridning i bl.a. sociala medier. 
- Den 7 oktober, på ett möte med intendenturen, diskuterades 
problem med IT-servicen.   
- Ökade lokalkostnader är att vänta. 
Doktorandrepresentant Rawaz Shanagar meddelar: 
- Det pågår planer för en nationell doktorandkonferens. 
 
Studentrepresentant Isak Sandell meddelar: 
- För att försöka nå och engagerade de internationella studenter vid 
juridiska fakulteten arrangerade JF en pubkväll för dessa, tyvärr 
kom bara en student. 
- Juridiska föreningens studieråd har beslutat om fem fokusområden 
att arbeta med det kommande året. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Vissa datorproblem kan bero på att man har en för gammal version 
av officepaketet. De som är i behov att kontrollera/installera bör 
kunna vända sig till IT-teknikerna Lollobritta Mushema och Jesper 
Andersson. 
- Det är ont om arbetsrum. För planeringens skull behöver Peter 
Johnson få en överblick över när nyrekryterade påbörjar sin 
anställning. Utbildningsledaren kommer att tillgodose det. 
- Ersättningsrekrytering pågår för kursadministratör på T1 med 
anledning av att Agneta Klahr går i pension våren 2023. 
-Sofie Bohjort kommer att ta över som kurssamordnare efter Agneta 
Klahr och de två kommer att gå parallellt för att säkerställa 
överlämningen. 
 
Professor Torbjörn Ingvarsson meddelar: 
- Torbjörn Ingvarsson har utsetts till Enlight-ambassadör för den del 
av forskningsdelen som avser ”öppen vetenskap”. I rollen ingår att 
vara ett bollplank/resursperson inom Enlight-nätverket i frågor som 
rör öppen vetenskap. Det handlar om att arbeta med frågor om Open 
Access, fri tillgång av forskning och forskningsdata. Han kommer 
att återkomma med informationsinsatser om öppen publicering och 
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försöka lyfta frågor om sakkunnigas värdering av vetenskap som 
offentliggjorts på andra sätt än genom förlag eller de vanliga 
tidskrifterna. 
 

 
§ 6 

 
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. 
 
Sakkunniga i ärendet är professor emerita Lena Sisula-Tulokas 
(Helsingfors) och professor Björn Sandvik (Åbo). 
Rekryteringsgruppen har vid sammanträde den 3 oktober tillstyrkt 
Marianne Rødvei Aagaard ansökan. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Marianne Rødvei Aagaard som 
docent i civilrätt. 
 

 
UFV-PA 2022/1302 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-10-18 § 6 

 
§ 7 

 
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. 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Anne Marie Frøseth (Oslo) 
och Mårten Schultz (Stockholm). Rekryteringsgruppen har vid 
sammanträde den 3 oktober tillstyrkt Sabina Hellborgs ansökan. 
Nyttoyttrande från ämnesföreträdare finns och rekryteringsgruppen 
har på förekommen anledning den 3 oktober funnit att jäv inte 
föreligger för Mårten Schultz. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Sabina Hellborg som docent i 
civilrätt. 
 

 
UFV-PA 2022/144 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-10-18 § 7 
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§ 8 

 
Utseende av ledamöter och ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Centrum för Skatterätt 
 
Enligt § 3 i stadgarna för Stiftelsen Centrum för Skatterätt ska 
styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre 
suppleanter. Fakultetsnämnden utser på förslag av den sittande 
styrelsen ny styrelse för en mandattid om tre år. Stiftelsens 
föreståndare ska ingå i styrelsen och ska tillika vara styrelsens 
ordförande. 
 
Enligt § 4 i stadgarna ska styrelsen utse en föreståndare. Bertil 
Wiman har varit den förste föreståndaren för stiftelsen och har haft 
rätt att kvarstå som ordförande fram till dess han avgår med 
pension. Bertil Wiman har nu gått i pension. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 16 juni 2020 att följande personer 
skulle ingå i styrelsen för tiden 1 juli 2020 – 30 juni 2023: 
Ledamöter: 
Inga-Lill Askersjö, Högsta förvaltningsdomstolen 
Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv 
Jan Bjuvberg, Uppsala universitet 
Suppleant: 
Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion 
 
Den sittande styrelsen föreslår nu följande personer att ingå i 
styrelsen för tiden oktober 2022 – 30 juni 2025: 
Ordförande, tillika föreståndare: 
Professor Katia Cejie, Uppsala universitet 
Övriga ledamöter: 
Justitieråd Inga-Lill Askersjö 
Director Richard Hellenius 
Suppleant: 
Skatterådgivare Ulrika Grefberg 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att klarlägga 
förhållandet mellan den föreslagna styrelsen sammansättning i 
förhållande till den tidigare samt förtydligande vad gäller val av 
ordförande och föreståndare.  

 
JURFAK 2022/50 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-10-18 § 8 
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§ 9 

 
Utseende av ledamöter till priskommittén för Stig Strömholms 
pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning 
 
Juridiska fakulteten beslutar om priset efter beredning av en 
priskommitté bestående av fakultetens prodekanus för forskning, 
professor Strömholm och ytterligare fem ledamöter utsedda för viss 
bestämd tid. Rektor utser två ledamöter, fakulteten två och 
doktorandrådet en. 
 
Doktorandrådet har utsett Matilda Hopfgarten som 
doktorandrepresentant. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att utse professor Eric Bylander och f.d. 
JK och presidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt till fakultetens 
två ledamöter i priskommittén för Stig Strömholms pris för 
humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning. 
 

 
JURFAK 2022/47 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-10-18 § 9 

 
§ 10 

 
Utdelning av von Materns premium 
 
Ett förslag till mottagare av von Materns premium presenteras. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar utdela von Materns premium till advokat 
Jonas Rosengren med följande motivering: 
 
Jonas Rosengren har med utgångspunkt i sin praktiska erfarenhet 
lämnat viktiga bidrag till den rättsvetenskapliga litteraturen på 
skiljerättens, sjörättens och den allmänna avtalsrättens områden. 
Rosengren skriver klart och koncist och hans bidrag präglas av såväl 
skarpsinne som beläsenhet. 
 

 
JURFAK 2022/46 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-10-18 § 10 

 
§ 11 

 
Datum för vårterminens sammanträden 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 
vårterminen 2023: 
24 januari kl. 13.15 

 
Föredragande: 
Dekanus 
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28 februari kl. 13.15 
28 mars kl. 13.15 
9 maj kl. 13.15 
13 juni kl. 13.15 
 

 
§ 12 

 
Övriga frågor 
 
Riktlinjer för val 
 
I samband med fakultetskollegiets beslut om hedersdoktorer 
innevarande år och efter kontakter med juridiska avdelningen har 
fakulteten blivit varse att förvaltningslagen inte medger sluten 
omröstning vid val såvida det inte finns förskrivet. Varken 
universitetets eller fakultetens arbetsordning föreskriver att sluten 
omröstning vid val får ske. Fakulteten har inte heller några separata 
riktlinjer för val vilket vissa fakulteter har. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att ge utbildningsledaren i uppdrag att 
utreda om fakulteten ska lägga till riktlinjer för val i fakultetens 
arbetsordning eller om det finns behov av separata riktlinjer för val 
samt ge förslag. 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Singer                                                Laila Zackariasson 
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