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§1

Justeringsperson
Beslut
Falcultetsnämnden utser Mikael Ruotsi att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

~2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns med den ändringen att punl~ten Fyllnadsval
av ledamot och ordförande i arbetsgruppen för lika villkor placeras
direkt efter Meddelanden.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- kollegiet beslutat utse Eric Bylander till ledamot av fakultetsnämnden fiån den 1 februari.
- professor emeritus Alvar Nelson har avlidit.
- hedersdoktor William E. Butler håller sin föreläsning med titeln
"Some remarks" den 25 januari.
- fredagen den 26 januari hålls vinterpromotionen. Från Juridiska
fakulteten promoveras Åsa Elmeroth, Yaffa Epstein och hedersdoktor William E. Butler. Promotor är professor Laila Zackariasson.
Vid promotionen tilldelas Jameson Garland Martin H:son Holmdahl-stipendiet.
- rektor beslutat befordra Anna-Sara Lind till professor i offentlig
rätt.
- Centrum för forskning om religion och samhälle(CRS)firade 10årsjubileum den 23 januari med ett halvdagssymposium. Bland de
medverkande fanns bland andra Anna-Sara Lind, Victoria Enkvist
och Kavot Zillen.
Prefekten meddelar att:
- catering-tjänster nu är upphandlade, vilket innebär att fr o m den 15
januari måste alla beställningar göras enligt dessa avtal. Information
finns på internwebben.
- hon tillsammans med prodekan för utbildningen och studierektor
för utbildningen bjudit in studentorganisationer som är verksamma
vid fakulteten till en allmän diskussion om deras verksamheter.
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Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- den arbetsgrupp som slca behandla fiågan om ämnesbeteckningar
vid fakulteten har kommit igång med arbetet.
- två disputationer äger rum den näi7naste månaden: Caroline Johansson den 2 februari och Love Rönnelid den 16 februari.
- Forslcningsutslcottet under våren kommer att se över kraven på
publicering av artiklar som ska ingå i en sammanläggningsavhandling.

§4

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i arbetsgruppen för lika

NOAK 2017/70

villkor

Föredragande:
Dekanus och valberedningens ordf.

Med anledning av att universitetslektor Vicici Paslcalia har avsagt
sig uppdraget som ledamot och ordförande i arbetsgruppen för lika
villkor behöver en ny ledamot och ordförande utses. Förslag har
framlagts av valberedningen. Efter en presentation av valberedningens förslag håller nämnden en kort överläggning.

Bilaga;
2018-01-24 § 4

Beslut
I enlighet med valberedningens förslag utser nämnden universitetslelctor Moa Kindström Dahlin till ledamot i arbetsgruppen för lika
villlcor för återstoden av mandatperioden, dvs t o m 2020-06-30. Till
ordförande i arbetsgruppen för lika villlcor utses för samma period
den tidigare ledamoten, universitetslektor Martin Berglund.

§5

Bokslut för Juridiska institutionen för år 2017

~AI~ 2018/2
Föredragande:
Prefekten

Av bokslutet framgår att 2017 års totala verksamhetsutfall vid inBilaga:
stitutionen är -3,1 Mlc~. Inom grundutbildningen är utfallet -10,4
2018-01-24 § 5
Mlc~, inom forskning och forskarutbildning är utfallet 6,1 Mlc~, och
inom externfinansierad forskning är utfallet 1 Mlcr. Utgående balans
för grundutbildningen är -11,9 Mlcr och för forskningen -1,6 Mlc~.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer det framlagda bokslutet för år 2017.

§6

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

.~i7RFA1~ 2017/94
Föredragande:

Prefekten informerar om vilka fiå~or som behöver diskuteras inför

Prefekten
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nästa års budget, som man snart börjar arbeta med. Med tanke på
det rådande elconomislca läget kommer budgeten att bli så sparsam
som möjligt. Ett arbete har påbörjats för att minska kostnaden för
lokaler, liksom en översyn av planeringsverktyg avseende undervisning.
Diskussion.

§7

Utvärdering av forskarutbildningen

JURFAK 2018/3
Föredragande:

Förra året ändrades utvärderingssystemet från att ha varit nationellt
styrt till att beslutas av lärosätena själva. Hösten 2017 beslutade fakultetsnämnden att forskarutbildningen ska utvärderas under 2018,
och därefter grund- och magisterutbildningarna fram ti112022. Studierel~tor Mosa Sayed presenterar ett förslag till modell för dessa
utvärderingar. När den fastslagits slca enpanel rekryteras, som slca
göra platsbesök under hösten 2018 och lämna sin rapport senast i
december.

Studierektor Mosa
Sayed

Bilaga:
2018-01-24 § 7

Beslut
Falcultetsnämnden bedutar anta den föreslagna modellen för utbildningsutvärderingar med det tillägget att vissa justeringar kan
komma att behövas under arbetets gång.

§8

Sakkunniga för behandling av ansökan från JD Maria GrahnFarley om antagning som docent i offentlig rätt

~'V-PA 2017/4728
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:

Förslag till saldcunniga har lagts fram av professorerna Jane Reichel, 2018-01-24 § 8
Anna Jonsson Cornell och Anna-Sara Lind.
Diskussion.
Beslut
Nämnden utser till saldcunniga i första hand professor Inger-Johanne
Sand, Oslo, och professor Jens Vedsted Hansen, Århus. Som reserver utses professor Titti Mattsson, Lund, professor Kusten Ketcher,
Oslo, professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen, och professor Hålvan
Gustafsson, Karlstad. För det fall reserver behöver tillfrågas bör särslcilt beaktas behovet av saldcunslcap inom kritisk teori.
Nämnden delegerar till dekanus att i sairuåd med förslagsställarna
vid behov utse andra salcicunniga.
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§9

Ansökan från docent Lotta Lervall om befordran till professor
i första hand i offentlig rätt, i andra hand i förvaltningsrätt
Falcultetsnämnden har tidigare beslutat(2017-06-07) att ansökan
ska prövas i ämnet förvaltningsrätt. Sald~unniga i ärendet har varit
professor Heil~l~i Kulla, Åbo, professor Titti Mattsson, Lund, och
professor Inger Österdahl (särskild pedagogiskt saldcunnig). De salckunniga har funnit att Lervall i såväl vetenskapligt som pedagogiskt
hänseende uppfyller kraven för behörighet som professor.

ITFV-PA 2017/1852
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-01-24 § 9

Beslut
Falcultetsnämnden bedutar föreslå rektor att befordra universitetslelctor Lotta Lervall till professor i förvaltningsrätt.

§ 10

Jävsinvändning i ärendet Ansökan från docent Eric Bylancler
om befordran till professor i processrätt

IJFV-PA 2017/2055
Föredragande:
Dekanus

Dekanus infoi~rnerar om att en jävsinvändning inkommit avseende
Anna-Sara Linds deltagande i behandlingen av detta ärende. Eftersom Anna-Sara Lind lämnat sammanträdet utgår ärendet.
Dekanus infoi~rnerar samtidigt om följande. Vid det föregående
sammanträdet i fakultetskollegiet prövades samma jävsinvändning i
fråga om val av Eric Bylander till ledamot i falcultetsnämnden. Fakultetslcollegiet beshrtade att Anna-Sara Lind inte var jävig i det
ärendet.

§ 11

Ansökan från docent Eric Bylander om befordran till professor
i processrätt
Saldcunniga i ärendet har varit professor Christian Diesen, Stocicholm, professor Laura Ervo, Örebro, och professor Hålvan Andersson (särskild pedagogiskt sal~icunnig). De saldcunniga har funnit att
Bylander i såväl vetenskapligt som pedagogiskt hänseende uppfyller
kraven för behörighet som professor. Vid det föregående sammanträdet i falcultetsnämndenbeslutades att till reluyteringsgruppen
återförvisa frågan om Bylander har tillräcklig högskolepedagogislc
utbildning eller har motsvarande kunskaper. I protokollet från rekryteringsgruppens möte i frågan framgår skälen till varför relc~yteringsgruppen anser att Bylander har motsvarande lcunslcaper.

IJFV-PA 2017/2055
Föt•edragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-01-24 § 11
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Beslut
Fakultetsnämnden besiutar föreslå rektor att befordra universitetslelctor Eric Bylander till professor i processrätt.

§ 12

Information om rapport om fördjupningskurser
Agnes Emborg gör en kort presentation av rapporten, som tagits
fram eftersom Juridiska Föreningen tar emot många synpunkter på
fördjupningskurserna från studenter.

Föredragande:
Juridiska Föreningens
ordf. Agnes Emboig

Diskussion.
Beslut
Falcultetsnämnden hänskjuter till utbildningsutskottet att arbeta vidare med rapporten inom ramen för det pågående arbetet med fördjupningskursutbudet. Vidare uppdrar nämnden till utskottet att
återapportera till nämnden hur den förfar med rapporten.

§ 13

Utseende av ledamot i styrelsen för CIRCUS
Juridiska fakulteten har anmodats inkomma med förslag till ledamot
av styrelsen för Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS.
Anna Jonsson Cornell lämnar summet och deltar inte i beslutet.
Beslut
Fakultetsnämnden utser professor Anna Jonsson Cornell till ledamot
av styrelsen för CIRCUS,förutsatt att hon är villig att åta sig uppdraget. Nämnden delegerar till dekanus att vid behov utse någon
annan.

Vid protokollet
Karin Andersson Schiebe
I
Justeras
Mattias Dahlberg
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ilcael Ruotsi

HUIvISAM 2018/2
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-01-24 § 13

