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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Hans Eklund att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns med den ändringen att punkterna 12 och 16
bordläggs till nästa sammanträde.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- diskussioner om verksamhetsplan och fördelning av anslag inför
nästa år pågår på områdesnivå.
- vid promotionen den 24 maj promoverades vid Juridiska fakulteten två doktorer efter avlagda prov. Promotor var Kaj Hobér.
- diplomeringsceremonin hölls den 1 juni.
- alumnidagen genomfördes den 16 maj.
Prefekten meddelar att:
- hon som avgående prefekt har författat en skrivelse till rektor om
svårigheterna med att bedriva verksamhet när förutsättningarna ändras med kort varsel.
- återställningen av lokalerna på Riddartorget efter hussvampangreppet ser ut att blir klar fortare än planerat.
- bemanningen inför höstterminen är i stort sett klar, några vikariat
har tillsatts och en person har anställts i väntan på tillsättning av lektoratet i Visby.
- Uppsala universitet genomför en översyn av prefektrollen. En förstudie är klar, och under hösten drivs projektet vidare med Margareta Brattström som en av projektledarna.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- den 6 december disputerar Marika Eriksson i folkrätt.
- handledarkollegium hålls den 22 oktober på förmiddagen. Tema
denna gång är examineringsförfarandet inför och under disputation.
- Forskningsutskottet har beslutat att anta sex nya doktorander.
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Utbildningsledaren meddelar att:
- professor emerita Lena Marcusson haft i uppdrag från området att
utreda områdesnämndens sammansättning och beredning av ärenden. Rapporten presenteras för områdesnämnden den 12 juni.
- den 11 juni samlas fakulteterna för att diskutera områdets svar på
förslaget till ny arbetsordning för Uppsala universitet. Fakulteternas
yttranden ska inlämnas i början på höstterminen.
Från Doktorandrådet meddelas att årsstämma har hållits och att Sara
Hovi utsetts till ny ordförande från den 1 juli. Ny vice ordförande
blir Autilia Arfwidsson.

§4

Ekonomiskt resultat för Juridiska institutionen första tertialet
2019

Föredragande:
Prefekten och ekonomisamordnaren

Prefekten informerar om institutionens bokslut för första tertialet
2019. Av bokslutet framgår att verksamhetens totala utfall första
tertialet var -256 tkr. Inom grundutbildningen är utfallet -0,9 Mkr,
inom forskning och forskarutbildning är utfallet 2 Mkr, och inom
externfinansierad forskning är utfallet -1,2 Mkr, vilket dock främst
har bokföringstekniska orsaker.
Diskussion.

§5

Centrum för polisforskning: styrelsens sammansättning och val
av ledamöter
Mandatperioden för styrelsen för Centrum för polisforskning går ut
den 30 juni 2019. Ett förslag har inkommit från föreståndaren om att
utöka antalet ledamöter i styrelsen med en representant från en för
centrets verksamhet relevant myndighet.
Anna Jonsson Cornell lämnar rummet och deltar inte i beslutets del
b).
Beslut
a) Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att ändra instruktionen för Centrum för polisforskning, så att antalet ledamöter i
styrelsen utökas från sju till åtta.

JURFAK 2019/13
Föredragande:
Prodekanus Anna
Jonsson Cornell
Bilaga:
2019-06-10 § 5
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b) Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till ledamöter i
styrelsen för Centrum för polisforskning för mandatperioden 1 juli
2019 – 30 juni 2022:
Marie Allen, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (omval)
Christer Elvingsson, Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (omval)
Helén Lööw, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (nyval)
Eva Årestad Radner, Polismyndigheten (omval)
Matilda Broman, Säkerhetspolisen (omval)
Anna Jonsson Cornell, Juridiska fakulteten, ordf. (omval)
Miriam Ingesson, doktorand (nyval)
En åttonde ledamot från en för centrets verksamhet relevant myndighet ska utses så snart förslag om sådan inkommit.

§6

Utvärderingsrapport med anledning av utvärdering av forskarutbildningen
Enligt Uppsala universitets riktlinjer för utbildningsutvärderingar
och Juridiska fakultetens riktlinjer för utbildningsutvärderingar ska
en kort utvärderingsrapport som sammanfattar de viktigaste slutsatserna utifrån självvärdering och bedömarutlåtande antas av fakultetsnämnden. Utvärderingen diskuterades vid fakultetens forskardag
i maj. Forskningsutskottet har lämnat ett förslag till rapport.

JURFAK 2019/39
Föredragande:
Prodekanus Anna
Jonsson Cornell
Bilaga:
2019-06-10 § 6

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att anta utvärderingsrapporten med de
tillägg som anges i förslaget, samt med tillägget att högre seminarier
i enlighet med föräldrapolicyn bör ligga på dagtid.

§7

Förslag till ställföreträdande prefekt
Marie Lintons förordnande som biträdande och ställföreträdande
prefekt löper ut den 30 juni 2019. Marie Linton har utsetts till biträdande prefekt för ytterligare ett år, till och med den 30 juni 2020.
Ställföreträdande prefekt utses av dekanus på förslag av fakultetsnämnden. Det är lämpligt att den ställföreträdande och biträdande

JURFAK 2019/40
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 7
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prefekten är samma person. Valberedningens förslag är att Marie
Linton även utses till ställföreträdande prefekt.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar föreslå universitetslektor Marie Linton
till ställföreträdande prefekt vid Juridiska institutionen från och med
den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020.

§8

Utbildningsutskottets behörighet att fatta beslut i vissa frågor
Utbildningsutskottet beslutade den 7 maj att upphäva alla förekommande begränsningar av juridikstuderandes fria val av anteckningsstöd från och med höstterminen 2019. I en skrivelse till fakultetsnämnden hävdar prefekten att utskottet i och med detta beslut har
överskridit sina befogenheter. Juridiska Föreningen har inkommit
med en svarsskrivelse.

JURFAK 2019/41
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-06-10 § 8

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att utbildningsutskottet överskridit sin
behörighet när utskottet har beslutat om enskilda förutsättningar för
seminarieundervisningens generella bedrivande. Nämnden slår fast
att beslut i dessa frågor ska tas av kursföreståndare med beaktande
av studentinflytandet.
Studentrepresentanterna Anna Liliebäck och Morgan Ödman reserverar sig mot beslutet. Universitetslektor Hans Eklund reserverar sig
mot beslutet.

§9

Sakkunniga för tillsättning av lektorat i internationell investerings- och handelsrätt
Till anställningen som lektor i internationell investerings- och handelsrätt har anmält sig nio sökande, nämligen Andreas von Goldbeck, Joel Dahlquist Cullborg, Crina Baltag, Cemil Yildirim, Steffen Hindelang, Szilárd Gáspár-Szilágyi, Mehmed Cetindere, Yuliya
Chernykh och Amr Hasaan. Förslag till sakkunniga har framlagts av
professor Kaj Hobér.

UFV-PA 2019/686
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 9
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Beslut
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att till sakkunniga i första hand utse professorerna Guiditta Cordero Moss, Oslo,
och Zachary Douglas, Genève, i andra hand professorerna Catherine
Kessedjian, Paris, och Andreas Reiner, Wien, samt i tredje hand
professorerna Ursula Kriebaum, Wien, och Pål Wrange, Stockholm.
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Daniel Stattin.
Vidare beslutar nämnden att de sakkunniga även ska få i uppdrag att
bedöma professorskompetensen hos sökande som ansökt om direktbefordran.
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga.

§ 10

Ansökan från JD Erik Svensson om antagning som docent i
straffrätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Magnus Ulväng.

UFV-PA 2019/1479
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 10

Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i
första hand professorerna Linda Gröning, Bergen, och Per Ole
Träskman, Lund. I andra hand utses professorerna Monica Burman,
Umeå, och Kimmo Nuotio, Helsingfors, och i tredje hand professor
Anette Storgaard, Århus, och justitierådet Jussi Taapani, Helsingfors.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställaren
vid behov utse andra sakkunniga.

§ 11

Sakkunniga för tillsättning av postdoktor i miljörätt
Till anställningen som postdoktor i miljörätt har anmält sig åtta sökande, nämligen Melina Malafry, Anna Aseeva, Ilina Cenevska,
Oleksandr Moskalenko, Shams al din Ahmed, Sm Hassan, Vishnu
Vardhan Palem och Samuel Colin. Förslag till sakkunniga har framlagts av professor Charlotta Zetterberg.

UFV-PA 2019/717
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 11
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Beslut
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att till sakkunniga i första hand utse professorerna Maria Pettersson, Luleå, och
David Langlet, Göteborg, i andra hand professorerna Birgitte
Egelund Olsen, Århus, och Jukka Similä, Rovaniemi, samt i tredje
hand professorerna Ellen Margrethe Basse, Århus, och Hans
Christian Bugge, Oslo.
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsställaren vid behov utse andra sakkunniga.

§ 12

Ansökan från JD Santa Slokenberga om antagning som docent i
medicinsk rätt
Det konstateras att en komplettering av underlaget skickades ut
mindre än en vecka före sammanträdet.

UFV-PA 2019/1697
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 12

Beslut
Ärendet bordläggs.

§ 13

Sakkunniga för tillsättning av lektorat i konstitutionell rätt med
placering i Visby
Till anställningen som lektor i konstitutionell rätt har anmält sig sex
sökande, nämligen Olof Wilske, Melina Malafry, Yana Litins’ka,
Yaffa Epstein, Carl Lebeck och Leila Hassankhani. Förslag till sakkunniga har framlagts av professorerna Olle Lundin, Anna Jonsson
Cornell, Anna-Sara Lind och Lotta Lerwall.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att till sakkunniga i första hand utse professorerna Helle Krunke, Köpenhamn,
och Johan Lindholm, Umeå, i andra hand professorerna Jane
Reichel, Stockholm, och Tuomas Ojanen, Helsingfors, samt i tredje
hand universitetslektor Karin Åhman, Stockholm, och professor
Thomas Erhag, Göteborg.
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses docent Marianne Dahlén.
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga.

UFV-PA 2019/1188
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 13
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§ 14

Sakkunniga för tillsättning av lektorat i förvaltningsrätt
Till anställningen som lektor i förvaltningsrätt har anmält sig nio sökande, nämligen Jameson Garland, Santa Slokenberga, Michaela
Ribbing, Therése Fridström Montoya, Yaffa Epstein, Gustaf Wall,
Kavot Zillén, Richard Sahlin och Yana Litins’ka. Förslag till sakkunniga har framlagts av professorerna Olle Lundin, Anna Jonsson
Cornell, Anna-Sara Lind och Lotta Lerwall.

UFV-PA 2019/353
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 14

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att till sakkunniga i första hand utse docenterna Patricia Jonason, Stockholm, och
Vilhelm Persson, Lund, i andra hand universitetslektor Karin Åhman, Stockholm, och professor Rune Lavin, Lund, samt i tredje
hand professor Lotta Vahlne Westerhäll, Göteborg, och docent Lars
Bejstam, Umeå.
Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses docent Martin Berglund.
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga.

§ 15

Ansökan från JD Gustaf Wall om antagning som docent i förvaltningsrätt
Det konstateras att ansökan inte kompletterats med ett nyttoyttrande
från ämnesansvariga.

UFV-PA 2019/1786
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 15

Beslut
Ärendet bordläggs.

§ 16

Ansökan från docent Maria Grahn Farley om befordran till
professor i offentlig rätt
Det konstateras att en komplettering av underlaget skickades ut
mindre än en vecka före sammanträdet.
Beslut
Ärendet bordläggs.

UFV-PA 2019/1481
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 16
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§ 17

Ansökan från JD Moa Kindström Dahlin om antagning som docent i offentlig rätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Olle Lundin,
Anna Jonsson Cornell, Anna-Sara Lind och Lotta Lerwall.
Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i
första hand professorerna Sara Stendahl, Göteborg, och Markku
Suksi, Åbo. I andra hand utses professorerna Mette Hartlev, Köpenhamn, och Karl Harald Søvig, Bergen, och i tredje hand professorerna Titti Mattsson, Lund, och Rune Lavin, Lund.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Hans Eklund

UFV-PA 2019/1479
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-06-10 § 17

►~~ Juridiska Foreningen
i Uppsala

2019-06-17

lcl>

Gnmdad 1811

Anna Lilieback och Morgan Odman reserverar sig mot fakultetsnamndens beslut och anfor
dartill foljande skal:
Enligt forsta stycket under rubrik 2.5 i Juridiska fakultetens arbetsordning (JURFAK 2014/78)
ankommer det pa fakultetens utbildningsutskott att to de initiativ som behovs for att utveckla
verksamhetens lcvalitet. En pa programniva enhetlig pedagogisk grundsyn i fraga om
anvandandet av digitala hjalpmedel ar enligt var mening en sadan fraga om verksamhetens
kvalitet som utbildningsutskottet ar behorigt att befatta sig med, sarskilt beaktat att
skarmforbuden har en begransande inverkan pa studenterna samtidigt som dessa inte kan
sagas vara kvalitetshojande eftersom de inte paverkat studenternas prestationer vid
examination.
Enligt forsta bilagan till arbetsordningen under rubriken "Utbildningsutskottets delegation till
kursforestandare" framgar att utbildningsutskottet delegerar till kursforestandare att ansvara
for att terminskursen genomfors. Delegation antyder ursprunglig beslutskompetens, varfdr
den uppfattning som maj oriteten ger uttryck for i beslutet svarligen kan forenas med
arbetsordningens ordalydelse i derma del. Har kan ocksa erinras om att prefektens delegation
till kursfdrestandare ar att genomfora kursen bland annat inom ramen fdr utbildningsutskottet
beslut, nagot somi sin ordalydelse ytterligare talar fdr att utbildningsutskottet besitter
beslutskompetens i forevarande arende.
Som ytterligare stod for var uppfattning att utbildningsutskottet har beslutskompetens ifraga
om studenters anteckningsstod ar att det pa goda grander kan havdas att begransningar av
ifragavarande slag bor foras in vardera terrains kursplan, direkt eller indirekt.
Utbildningsutskottet har i arbetsordningen uttryckligen fatt delegerat till sig fran
fakultetsnamnden att faststalla kursplaner. Enligt samtliga terminers kursplaner bestar
kurserna av tva examinerande moment, dels den skriftliga tentamen, dels de skriftliga och
muntliga delmomenten under terminerna. For att erhalla godkant betyg pa kursen fordras bada
delarna. Pa samtliga terminer uppratthalls narvaro- och aktivitetskrav for
seminarieundeivisningen. Seminarier (ochi forekommande fall sokratiska lektioner) ar
saledes enligt kursplanernas lydelse examinerande delmoment.Ikursplanerna firms
hanvisningar till undervisningsplanerna vad galler tillatna hjalpmedel vid prov, vilket bor
forstas som examinerande moment. Tillatna hjalpmedel vid examination behandlas alltsa
indirekt i kursplanerna, vilka utbildningsutskottet enligt det ovan anforda har delegerats
kompetens att besluta om.
Avslutningsvis will vi patala att beslutet att obehorigforklara utbildningsutskottet i dessa
fragor i enlighet med majoritetens beslut riskerar att kraftigt begransa mojligheten till ett
effektivt och transparent studentinflytande.
Da prefelctens forstahandsyrkande vane bifall firmer vi inte skal att uttala oss om de
alternativa yrkandena. For var uppfattning i ovrigt hanvisar vi till det beslutsunderlag i fragan
som J~iridiska fore~in~en har tillstallt namnden.
~
a /L~Iie
Ordforande
Epost, Webb
ordf@jf-upps.ila.se
w«~v;jt=uppsala.se

~~

Morgan Odman
Ordforande for studieutskottet
Telefon
0700908673

Adress
O~a•e Slottsgat~~m 3
753 10 Upps~ila

Reservation Juridiska fakultetsnamnden 2019-06-10 § 8
Jag reserverar mig mot beslutet och anser inte att utbildningsutskottet har overtratt sin
behorighet. Jag anser att fakultetsnamnden borde aterta sin delegation till utskottet i
derma fraga och delegera till prefelct for vidare delegation till kursforestandare att
besluta om "skarmforbud" eller inte "slcarmforbud", givetvis med beaktande av
studentinflytandet.

ans Eklund

