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Tid: Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 13.15–14.55 
Plats:  Fakultetsrummet, Riddartorget  

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Margareta Brattström professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Autilia Arfwidsson doktorand 
Anna Liliebäck jur. stud. 
Morgan Ödman jur. stud. 
Sofie Bohjort kursadministratör 
 
Övriga närvarande: 
Vigdis Lárusdóttir ekonomisamordnare (t o m § 4) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare 

 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Katia Cejie universitetslektor (anmält förhinder) 
Kaj Hobér professor (anmält förhinder) 
Anna-Sara Lind professor (anmält förhinder) 
Marigó Oulis doktorand (anmält förhinder) 
Daniel Stattin professor (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Peter Strömgren att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus meddelar att: 
- diplomeringshögtiden hölls i universitetsaulan den 13 oktober med 
omkring 180 diplomander och 1500 åhörare. 
- han i förra veckan deltog i ett möte vid Universitetet i Oslo med 
representanter för juridiska fakulteter från lärosäten inom Guilden-
samarbetet. Bland annat diskuterades möjligheterna att gemensamt 
söka EU-medel samt studentutbyte. 
 
Prefekten meddelar att intendenturstyrelsen fått information från 
byggnadsavdelningen om bland annat studentytor och lärosalar. In-
tendenturen ska även i år lämna en anhållan till rektor om bidrag till 
kostnader för studentytor, eftersom byggnadsavdelningens plan för 
hur kostnaderna ska fördelas på ett bättre sätt inte kommer att bli 
klar före årsskiftet. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att: 
- forskningsutskottet ordnar en workshop den 29 november om att 
söka externa forskningsmedel, med Kjell Blückert från Ragnar Sö-
derbergs Stiftelse och Iain Cameron. 
- en föreståndare och vetenskaplig ledare för CIRCUS är utsedd, 
nämligen Claes-Fredrik Helgesson, som närmast kommer från Lin-
köpings universitet. 

 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att 
utbildningsdagen den 16 oktober hade 52 deltagare. Temat var pro-
blemorienterad examination och man fick även en presentation av 
det nya lantmäteriprogrammet som startar hösten 2019. 
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Juridiska Föreningen meddelar att man bevakar datorförbudsfrågan. 
En skrivelse har skickats till kursledningen och en studentenkät ska 
genomföras. 
 

 
§ 4 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Prefekten informerar om det ekonomiska läget. Utfallet efter sep-
tember månad ser bra ut. Nästa års budget kan komma att påverkas 
av det rådande politiska läget på så vis att det är ytterst osäkert om 
någon uppdragsutbildning av statstjänstemän blir av. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 
 

 
§ 5 

 
Utdelning av von Materns premium 
  
Två förslag till mottagare av von Materns premium presenteras vid 
sammanträdet. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet och uppdrar åt de två 
förslagsställarna att inkomma med mera underlag samt motivering 
till nämndens extra sammanträde den 5 november. 
 

 
JURFAK 2018/53 
Föredragande: 
Dekanus 
 

 
§ 6 

 
Internremiss: Revidering av arbetsordning för Uppsala univer-
sitet 
 
På uppdrag av konsistoriet har en arbetsgrupp gjort en översyn av 
Uppsala universitets arbetsordning. Ett förslag till reviderad arbets-
ordning är nu är ute på en första delremiss. Två viktiga förändringar 
i förslaget är att ledningspersoner föreslås kunna ha sina uppdrag tre 
mandatperioder i stället för nuvarande två, och att förändringar före-
slås vad gäller representation av studenter och lärare i en ny perma-
nent hörandeförsamling i samband med rektorsval. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanen och utbildningsledaren att i 
samråd med ledningsgruppen avge remissvar. Svaret ska ge uttryck 
för fakultetsnämndens syn på följande delar av förslaget: 
 
- Antal mandatperioder: Fakultetsnämnden anser att omval endast 
ska vara tillåtet en gång, det vill säga maximalt två mandatperioder 
på en post för samma person. 
 

 
UFV 2017/95 
Föredragande: 
Utbildningsledaren 
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- Hörandeförsamlingen vid val av rektor (”universitetskollegiet”) 
och vilket inflytande olika personalkategorier ska ha i det: Fakul-
tetsnämnden anser att studentinflytandet ska vara oförändrat samt 
att övrigt anställda ska vara representerade och att personalorgani-
sationerna därmed får närvarorätt men inte egna mandat. 
 
- Fakultetsnämnden är öppen för införandet av ett snabbspår för 
omval av rektor, men anser att beslut om detta i så fall ska fattas 
med kvalificerad majoritet. 
 
- Fakultetsnämnden anser att beteckningen på konsistoriet i arbets-
ordningen bör vara ”konsistoriet” och inget annat. 
  

 
 
Vid protokollet     
 
 
Karin Andersson Schiebe        
 
 
Justeras 
 
 
Mattias Dahlberg                                                Peter Strömgren 
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