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Tid: Tisdagen den 15 november 2022 kl. 13.15–14.40 
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 (ej § 8) 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Laila Zackariasson professor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Isak Sandell jur. stud. 
Albin Högberg jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Benjamin Svensson doktorand 
 
Övriga närvarande: 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Martin Berglund studierektor 
Ulf Dohlmar ekonomicontroller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Rebecca Thorburn Stern professor (anmält förhinder) 
Eva Storskrubb universitetslektor (anmält förhinder) 
Rawaz Shanagar doktorand (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Svea Andersson 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: 
-  Områdesnämnden beslutade den 9 november att minska 
fakulteten för utbildningsvetenskapers takbeloppsuppdrag med 10 
miljoner kronor efter att fakulteten för utbildningsvetenskaper 
anhållit om det. Medlen behålls inom området och kommer att 
omfördelas. Juridiska fakulteten kan komma att få ett tillskott när 
bokslutet är klart. 
- Områdesnämnden beslutade också om att nominera fyra 
kandidater till programmet Wallenberg Academy Fellows (ett 
karriärsprogram för unga lovande forskare) med Moa Lidén som 
förstahandskandidat. Därefter kommer universitetet att nominera 
utifrån områdenas förslag. 
- Moa Lidén har från Vetenskapsrådet beviljats 18 miljoner kronor i 
forskningsanslag. Hon leder projektet "Internationellt Centrum för 
Evidensbaserad Straffrätt" (EB-CRIME) som syftar till att lansera 
ett nytt vetenskapligt förhållningssätt till straffrätt: evidensbaserad 
straffrätt. 
- Påminnelse om fakultetens installationsföreläsning av professor 
Erika P Björkdahl den 17 november kl. 9.15 i universitetshuset, sal 
IX med efterföljande fika i Blå rummet. 
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Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Påminnelse om fakultetens handledarkollegium den 21 november 
kl. 9.15 enligt utsänd inbjudan. 
- Den 16-17 november får institutionen besök av professor emerita 
Christina Moëll (Lunds universitet) som utsetts till peer-review-
granskare i en uppföljande utvärdering av KoF17.  
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Kursrapportgruppen har haft två möten. 37 kurser har granskats. 
Betygsspridningen lämnar en del att fundera över.  
- Granskningsgruppen har nu gjort sitt besök. De ska slutföra sin 
rapport som därefter kommer att lämnas till fakultetsnämnden. 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- En intern miljörevision kommer att ske under våren. Mer 
information kommer längre fram. 
- Arbetsmiljökommittén och arbetsgruppen för lika villkor har haft 
ett möte för att diskutera eventuell samordning. De kommer 
fortsättningsvis att ses en gång per termin. Arbetsmiljökommittén 
har också haft ett möte för att för att följa upp OSA. 
 
Doktorandrepresentant Svea Andersson meddelar: 
- Mar Ouro del Olmo är ny doktorand i miljörätt fr.o.m. 1 
november. 
- Doktorandrådet arbetar för att en doktorandkonferens kan äga rum 
under hösten 2023. 
 
Studentrepresentant Isak Sandell meddelar: 
- En ständigt pågående fråga som diskuteras i olika sammanhang är 
studenternas psykiska hälsa. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Den 15 december kl. 13.15 blir det fakultetsseminarium med 
Daniel Stattin. 
- Den 7 februari kl. 16.15 kommer Jonas Rosengren för att motta 
von Materns premium och hålla en föreläsning med efterföljande 
mingel. 
- En ny upphandling gällande blommor pågår. Universitetet köper 
blommor för 1,2 miljoner kronor per år och beloppet brukar öka 
med 200 000 varje år. Bra att veta är att universitetet centralt alltid 
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skickar en krans vid begravning oaktat om fakulteterna gör 
detsamma. 
 

 
§ 5 

 
Verksamhetsplan 2023 
 
Förslag till verksamhetsplan har behandlats av utbildnings- och 
forskningsutskotten och diskuterats på nämndens internat den 17 
oktober. 
 
Utbildningsledaren redogör för några mindre justeringar efter MBL-
förhandlingarna. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplanen för år 2023 i 
enlighet med framlagt förslag med de justeringar som framkom i 
dagens diskussion. 
 

 
JURFAK 2022/48 
Föredragande: 
Dekanus och 
utbildningsledaren 
Bilaga:  
2022-11-15 § 5 

 
§ 6 

 
Internremiss: Kommunikationspolicy - ramar, ansvar och roller 
 
Fakulteten har inbjudits att lämna synpunkter på områdesnämndens 
förslag till yttrande över universitetets förslag på reviderad 
kommunikationspolicy. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att justera framlagt utkast 
av fakultetens remissyttrande utifrån de synpunkter som framkom i 
dagens diskussion. 
 

 
UFV 2021/2011 
Föredragande: 
Dekanus och 
utbildningsledaren 

 
§7 

 
Juridiska fakultetens riktlinjer för disputationen 
 
Forskningsutskottet beslutade den 24 maj 2022 att föreslå 
fakultetsnämnden att anta vissa ändringar i dokumentet 
”Disputationsakten” (JUR 2022/395). 
 

 
JURFAK 2022/36 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2022-11-15 § 7 
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Fakultetsnämnden beslutade den 23 augusti att återremittera ärendet 
” Ändringar i dokumentet Disputationsakten” till 
forskningsutskottet för omformuleringar i enlighet med nämndens 
diskussion och ändringar så att dokumentet utgör riktlinjer, inte bara 
information. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att fastställa föreslagna riktlinjer för 
disputation i enlighet med framlagt förslag med de justeringar som 
framkom i dagens diskussion. 
 

 
§ 8 

 
Mandatperiod för utsedda ledamöter till priskommittén för Stig 
Strömholms pris för humanistisk rätts- och 
samhällsvetenskaplig forskning 
 
Eric Bylander har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
föreligger och Eric Bylander lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Juridiska fakulteten beslutar enligt rektorsbeslut (UFV 2022/1589) 
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. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 18 oktober 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. 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 18 oktober däremot inte för vilken 
”viss bestämd tid” ledamöterna utses. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att ledamöter i priskommittén 
inledningsvis utses från och med beslutsdatum till och med den 10 
oktober 2025. Därefter är mandatperioden 3 år. 
 

 
JURFAK 2021/74 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-11-15 § 8 
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§ 8 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Singer                                                Svea Andersson 
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