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Tid: Onsdagen den 14 december 2022 kl. 13.15–15.00 
Plats:  Fakultetsrummet 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej § 7) 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus, ordförande § 7 
Vladimir Bastidas universitetslektor, prefekt (§§ 1–7) 
Eric Bylander professor 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thorburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Isak Sandell jur. stud. 
Albin Högberg jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Benjamin Svensson doktorand 
 
Övriga närvarande: 
Helen Melander Bowden professor (§§ 1–3) 
Moa Lindqvist doktorand (§§ 1–3) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Ulf Dohlmar ekonomicontroller 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Torbjörn Ingvarsson professor (anmält förhinder) 
Svea Andersson doktorand (anmält förhinder) 
Rawaz Shanagar doktorand (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Eric Bylander att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Besök med anledning av "Utredningen om UU:s 
universitetspedagogiska stöd" 
 
Utredare för den av rektor beslutade Utredningen om UU:s 
universitetspedagogiska stöd – framtida utformning och 
organisation är Helen Melander Bowden, professor vid institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Biträdande utredare 
är Moa Lindqvist, doktorand vid samma institution. 
 
Helen och Moa informerar att syftet med utredningen är att ge en 
god grund för beslut om vidareutveckling av universitetets samlade 
universitetspedagogiska stöd. Målet är ett universitetspedagogiskt 
stöd som är långsiktigt hållbart, håller hög kvalitet och bidrar till att 
stärka lärarnas pedagogiska skicklighet och utbildningens kvalitet. I 
utredningen ingår också att ta fram förslag på uppdrag och 
organisationsmodell för stödet. Till utredningen har en styrgrupp, en 
referensgrupp och en extern rådgivande grupp utsetts. Slutrapporten 
ska överlämnas till rektor i mars 2023. 
 
Diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Professor Helen 
Melander Bowden 
och doktorand Moa 
Lindqvist 

 
§ 4 

 
Jäv 
 
Föranmälda och på sammanträdet tillkomna anmälningar om jäv 
noteras, se respektive punkt nedan. 
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§ 5 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Den 18 november ägde årets professorsinstallation rum. Från 
fakulteten installerades Erika P Björkdahl som professor i civilrätt. 
- Forsskålsymposiet 2022 ägde rum den 24 november. 
- Den 29 november genomfördes rektors årliga områdesdialog. 
Anna Singer framförde att de förändrade LAS-reglerna innebär 
rekryteringsproblem och att fakulteten önskar större anslag. 
- Ett möte med representanter från Ragnar Söderbergs stiftelse ägde 
rum den 30 november. Fyra av fakultetens forskare som fått anslag 
från Ragnar Söderbergs stiftelse presenterade sin forskning.  
- Rektorsparet har besökt området och fått ta del av presentationer 
av utbildningen vid området. Vid mötet deltog från fakulteten Lotta 
Lerwall, Daniel Nordholm (institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier) och Marianne Rödvei Aagaard. 
- På dagens områdesnämnd kunde beslut om projektet om 
gränsöverskridande utbildningssatsningar (AUGUST) olyckligtvis 
inte fattas då fel version av rapporten lagts upp på mötesytan inför 
mötet. 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- Vid ett möte med intendenturstyrelsen den 21 november gavs 
information om att IT-stödet tyvärr inte kommer att bemannas med 
fler personer. Rådet är att kontakta UU:s IT-support vid behov av 
IT-stöd så att fler personer kan avhjälpa problemet. 
- Områdets prefektmöte ägde rum den 1 december. Där 
informerades om den kommande migreringen till en ny 
webbplattform som kommer att ske under nästa år. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Vårens forskardag äger rum den 24 april. 
- Uppföljning av KoF17 har nu genomförts. Utredningen ska 
behandlas i forskningsutskottet och därefter i nämnden. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- På utbildningsutskottets möte den 3 november rapporterade 
kursrapportsgruppen om sitt arbete med att gå igenom 
kursrapporter. 
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- Vårens utbildningsdag äger rum den 15 mars. 
- Bedömningskommittén har sitt sista möte idag och hoppas kunna 
lämna sin rapport inom kort. 
 
Studentrepresentant Isak Sandell meddelar: 
- Det har varit en hel del möten och workshops. Den 11 december 
var det årsstämma och Juridiska föreningen har nu en fullständig 
styrelse. 
 
Doktorandrepresentant Benjamin Svensson meddelar: 
- Doktoranderna har i morgon julavslutning med aktivitet och 
middag. 
- Planeringen av en nationell doktorandkonferens i Uppsala den 21–
22 augusti fortskrider. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Det förs diskussioner om att några nya institutioner ska flytta in på 
Gamla Torget. Det kan isåfall komma att påverka institutionen 
ekonomiskt. 
- Peter Johnson håller, med bistånd av kommunikatören Elisabeth 
Hoff, på att ta fram en mer överskådlig kontorsplaneringsmodell 
med planlösningar som kan visa mer än idag. Så småningom ser 
Peter gärna möjlighet till presentation i nämnden av denna 
förbättrade modell. 
 

 
§ 6 

 
Budget för år 2023 
 
Enligt budgetförslaget väntas 2023 års resultat för 
grundutbildningen bli ett underskott på 5 miljoner kronor och för 
forskning/forskarutbildning ett underskott på 5,6 miljoner kronor. 
Bidragsforskningen beräknas uppgå till 500 000 kronor.X 
Bidragsforskningens underskott beräknas uppgå till 3 miljoner 
kronor. Underskotten 2023 beräknas täckas upp av 
myndighetskapital från 2022 och möjlig ersättning för 
överprestation. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer den föreslagna budgeten för år 2023. 
 

 
JURFAK 2022/51 
Föredragande: 
Ekonomicontrollern 
Bilaga:  
2022-12-14 § 6 
 
X Rättat enl. FL § 36/SL 
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§ 7 

 
Förslag till förnyad anställning av Elisabeth Rynning som 
gästprofessor i medicinsk rätt 
 
Anna Singer har anmält jäv. Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar 
därmed över ordförandeskapet för denna punkt. Fakultetsnämnden 
finner att jäv föreligger och Anna Singer lämnar mötet och deltar 
inte i beslutet. 
 
Elisabeth Rynning har varit anställd som gästprofessor i medicinsk 
rätt på 20 procent perioden 2022-01-01–2022-12-31.  
 
Prefekten redogör för behovet och värdet för forskarmiljön av att 
förnya anställningen av Elisabeth Rynning som gästprofessor i 
medicinsk rätt och konstaterar att det finns ekonomiskt utrymme för 
det. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att anställa f.d. 
chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning som gästprofessor i 
medicinsk rätt på 20 procent av heltid under perioden 2023-01-17–
2023-12-31. 
 

 
UFV-PA 2022/4690 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2022-12-14 § 7 

 
§ 8 

 
Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för 
polisforskning 
 
Fakultetsnämnden beslutade den 18 oktober om ett antal ledamöter i 
styrelsen för Centrum för polisforskning för mandatperioden t.o.m. 
den 30 juni 2025. Därutöver ska det enligt instruktionen finnas en 
representant för Polismyndigheten och en representant för en för 
centrets verksamhet relevant myndighet. 
 
Polismyndigheten har föreslagit Emelie Lindvall, enhetschef vid 
rikspolischefens kansli. 
 
Den nya föreståndaren universitetslektor Gustaf Almkvist har 
tillfrågat Åklagarmyndigheten om intresse finns för att bidra med en 
representant till platsen för en annan relevant myndighet. 
Åklagarmyndigheten har ställt sig positiv och föreslagit 

 
JURFAK 2022/23 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga: 
2022-12-14 § 8 



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2022-12-14 
 
 

Nr 6 
 
 

 

6 

överåklagaren Lennart Guné, chef för utvecklingscentrum i 
Stockholm. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslagen till ledamöter i 
styrelsen för Centrum för polisforskning för mandatperioden t.o.m. 
den 30 juni 2025: 
Emelie Lindvall, Polismyndigheten 
Lennart Guné, Åklagarmyndigheten 
 

 
§ 8 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
Anna Singer (ej § 7)   Anna Jonsson Cornell (endast § 7) 
 
 
Eric Bylander 
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