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Tid:
Plats:

Tisdagen den 26 november 2019 kl. 13.15–16.45
Fakultetsrummet, Riddartorget

Närvarande ordinarie ledamöter:
Mattias Dahlberg
professor, dekanus, ordf.
Hans Eklund
universitetslektor, prodekanus
Anna Jonsson Cornell
professor, prodekanus
Bengt Domeij
professor, prefekt
Eric Bylander
professor
Anna-Sara Lind
professor
Laila Zackariasson
professor
Katia Cejie
universitetslektor (t.o.m. § 4)
Peter Strömgren
universitetslektor
Autilia Arfwidsson
doktorand
Sanna Thorslund
doktorand
Frida Gommel
jur. stud.
Peter Johnson
forskningsadministratör
Närvarande suppleant:
Anton Lindblad

jur. stud.

Övriga närvarande:
Erik Svensson Lind
Magnus Ödman
Karin Andersson Schiebe

studierektor (t.o.m. del av § 11)
utbildningsledare (t.o.m. § 6)
fakultetshandläggare, sekreterare

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Arvid Bertilsson
jur. stud. (anmält förhinder)
Marianne Dahlén
universitetslektor (anmält förhinder)
Kaj Hobér
seniorprofessor (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

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- han nyligen deltagit i rektors områdesdialog, där alla dekaner en
gång per termin träffar rektor.
- vid områdesnämndens senaste sammanträde diskuterades åter frågan om områdesnämndens arbetsordning. Enligt framlagt förslag
ska det informella beredningsorganet ”dekanmötet” formaliseras
och utökas med representanter för studenter och lärare. Områdesnämnden beslutar i ärendet den 11 december.
- årets professorsinstallation hölls den 15 november. Universitetslektor Katia Cejie mottog ett pedagogiskt pris.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- den 16 december bjuder forskningsutskottet på lunch om forskningsfinansiering med Lena Marcusson och Mats Kumlien.
- den 27 januari arrangeras en träff där Anna-Sara Lind informerar
om möjligheter till finansiering av forskning om Artificiell Intelligens.
- den 28 februari 2020 disputerar Marika Ericson i folkrätt.
- den 20 mars 2020 disputerar Oskar Mossberg i civilrätt.
- den 20 april 2020 hålls fakultetens forskardag.
- vetenskapsområdets elektorsförsamling, där Anna Jonsson Cornell
är ordförande, förbereder vårens val av vicerektor och lärarrepresentanter i områdesnämnden. Den 17 mars planeras en hearing med
kandidater till uppdragen som vicerektor och stf vicerektor och den
25 mars beslutar elektorsförsamlingen i frågan.
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Utbildningsledaren meddelar att konsistoriet beslutar om revidering
av universitetets arbetsordning i december. Rektor har även inlett en
översyn av universitetets anställningsordning.
Från Juridiska Föreningen meddelas att:
- Upsala Nya Tidning nyligen publicerade en debattartikel av studentkårerna om finansiering av högre utbildning.
- föreningen arbetar med svar på en remiss med anledning av
notarieöversynen.
- ett seminarium om stress anordnas den 5 december.
- arbetsmarknadsmässan Kontaktdagen anordnades den 12 november med gott resultat.
- ordföranden Frida Gommel nyligen deltog i ledningsrådets resa till
Helsingfors.
Peter Johnson meddelar att han valts till ledamot i Universitetskollegiet, där han blir en av 11 representanter för kategorin ”övriga anställda”.

§4

Gästprofessur i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen
Samhällsvetenskapliga fakulteten har till rektor anhållit om att anställa en gästprofessor (på 20 procent) i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen. Dekanus informerar om följande. För juridiska fakulteten kom det som en överraskning att en gästprofessur i
handelsrätt skulle tillsättas med uppdrag att bygga upp juridisk
forskning och forskarutbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet.
Han försökte att få till möten i ärendet men inget hände. För att
kunna ge juridiska fakultetens synpunkter skickades skrivelser i
ärendet till rektor. Vicerektor kallade därefter till ett möte där bland
annat dekanerna för de berörda fakulteterna deltog. Mötet var konstruktivt. Fakulteternas gemensamma vilja är att bilda en arbetsgrupp med företrädare för bland annat företagsekonomiska och juridiska institutionerna där samarbeten kring ämnet handelsrätt med
mera kan diskuteras.
Diskussion.

JURFAK 2019/63
Föredragande:
Dekanus
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§5

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Föredragande:
Prefekten

Prefekten lämnar en kort rapport över det ekonomiska läget. Utfallet
till och med oktober månad ser över lag positivt ut.

§6

Verksamhetsplan för år 2020
Förslag till verksamhetsplan har behandlats av utbildnings- och
forskningsutskotten. Utbildningsledaren kommenterar det utsända
förslaget.

JURFAK 2019/66
Föredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:
2019-11-26 § 6

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplanen för år 2020 i enlighet med förslaget, med de justeringar som framkom i diskussionen.
Vidare delegerar nämnden till utbildningsledaren att göra eventuella
mindre justeringar efter MBL-förhandlingarna.

§7

Inledning av rekrytering av universitetslektor i civilrätt
Prefekten redogör för behovet av rekrytering i ämnet civilrätt.

UFV-PA 2019/4377
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-11-26 § 7

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i civilrätt i enlighet med framlagt
förslag med två mindre justeringar i texten.

§8

Konsekvenser av Karnovs förvärv av Zeteo vad gäller pris och
tillgång till elektroniskt material
I början av 2019 köptes Norstedts Juridik av Karnov, som slog ihop
det med Zeteo till en gemensam söktjänst, Juno. När Uppsala universitets avtal skulle förnyas för 2020 var priset höjt med 26 procent
och funktionaliteten i sökningarna försämrad. Efter att universitets-

Föredragande:
Cecilia Natvig, avdelningschef vid Universitetsbiblioteket
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och högskolebiblioteken i Sverige gemensamt inlett en dialog med
Karnov har Karnov backat från förändringarna och avtalen löper på
ytterligare ett år med en relativt sett mindre prisökning om 5 procent.
Diskussion.

§9

Inledning av rekrytering av universitetslektor i miljörätt
Prefekten redogör för behovet av rekrytering i ämnet miljörätt.

UFV-PA 2019/4378
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-11-26 § 9

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i miljörätt i enlighet med framlagt
förslag med ett tillägg.

§ 10

Rekrytering av universitetslektor i civilrätt ssk arbetsrätt: Förslag att anställa Mats Glavå som professor
Till en ledigförklarad anställning som universitetslektor i civilrätt
särskilt arbetsrätt har rekryteringsgruppen vid sammanträde 201911-11 föreslagit Mats Glavå till lektorsanställningen. Eftersom
Glavå begärt att anställas som professor har de sakkunniga och rekryteringsgruppen även prövat hans behörighet som professor och
därvid funnit att han i såväl vetenskapligt som pedagogiskt hänseende uppfyller kraven för professorsbehörighet. Rekryteringsgruppen har föreslagit att Glavå anställs som professor i civilrätt särskilt
arbetsrätt.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet och begär en precisering från rekryteringsgruppen vad gäller bedömningen av Glavås erfarenhet av doktorandhandledning.

UFV-PA 2018/2439
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-11-26 § 10
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§ 11

Inrättande av arbetsgrupp för revidering av fakultetens mål och Föredragande:
Dekanus
strategier samt arbetsordning
Juridiska fakultetens mål och strategier gäller för perioden 2017–
2019, varför det är dags att inleda arbetet med en revidering av dokumentet. Det vore lämpligt att samtidigt göra en översyn av fakultetens arbetsordning.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar inrätta en arbetsgrupp med uppgift att se
över både fakultetens mål och strategier och dess arbetsordning.
Nämnden uppdrar åt dekanus att till nästa sammanträde föreslå
vilka personer som ska ingå i arbetsgruppen.

§ 12

Instruktion för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Föredragande:
Prodekan Anna Jonsson Cornell

Ett reviderat förslag till instruktion för Uppsala Forum har inkommit till fakulteten, där Juridiska fakulteten fått gehör för de kommentarer som lämnats på tidigare förslag.
Beslut
Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att författa ett svar till Uppsala Forum, som uttrycker att fakulteten är positiv till det nya förslaget till instruktion.

§ 13

Utseende av ledamot i styrelsen för Centrum för skatterätt
En av ledamöterna i styrelsen för Centrum för skatterätt har gått i
pension och därför avsagt sig uppdraget.
Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget följande ledamöter
i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Skatterätt för tiden 2019-12-01
–2020-06-30:
Ordinarie ledamöter:
Inga-Lill Askersjö, Högsta förvaltningsdomstolen

JURFAK 2017/41
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-11-26 § 13
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Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv
Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm
Suppleant:
Ulrika Grefberg, Svalner Skatt & Transaktion

§ 14

Utseende av styrelse och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)
Beslut
Fakultetsnämnden utser följande ledamöter i styrelsen för IFF för
mandatperioden 2019–2022:

JURFAK 2019/69
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-11-26 § 14

Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna
Anna-Karin Engström, Svenska Kyrkan
Tomas Johansson, advokatfirman Mannheimer Swartling
Maria Forsberg, Juridiska institutionen, Uppsala
Bengt Kjellson, Lantmäteriet
Olof Jonsson, Sveriges byggindustrier
Lars Lindgren, Svenska Handelsbanken
Nämnden beslutar vidare utse docent Erika P. Björkdahl till IFF:s
föreståndare för ovannämnda period.

§ 15

Nominering av ledamöter till Uppsala universitets lokala samordningsgrupp inom ULF
Fakulteten har anmodats nominera personer till Uppsala universitets
lokala samordningsgrupp inom ULF, ett regeringsuppdrag gällande
praktiknära forskning i skolan för mandatperioden 2020–2021.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att tillfråga personer för
uppdraget.

HUMSAM 2019/50
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-11-26 § 15
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§ 16

Nominering av ledamot i styrelsen för Centrum för genusvetenskap
Fakulteten har anmodats nominera en ledamot till styrelsen för
Centrum för genusvetenskap för återstoden av innevarande mandatperiod, t.o.m. 2021-12-31.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att tillfråga personer för
uppdraget.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Eric Bylander

HISTFILFAK
2018/60
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-11-26 § 16

