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Tid: Onsdagen den 23 januari 2019 kl. 14.15–16.00 
Plats:  Fakultetsrummet, Riddartorget  

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf. 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Margareta Brattström professor, prefekt 
Kaj Hobér professor 
Anna-Sara Lind professor 
Katia Cejie universitetslektor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Marigó Oulis doktorand 
Anna Liliebäck jur. stud. 
Sofie Bohjort kursadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Haddis Akbari doktorand 
Marjolein Enneking jur. stud. 
 
Övriga närvarande: 
Bengt Domeij professor, tillträdande prefekt 
Martin Berglund univ.lektor, ordf. i arbetsgruppen för lika villkor (§ 6) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare 

 
Frånvarande ordinarie ledamöter:  
Autilia Arfwidsson doktorand (anmält förhinder) 
Eric Bylander professor (anmält förhinder) 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus (anmält förhinder) 
Daniel Stattin professor (anmält förhinder) 
Morgan Ödman jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Anna Jonsson Cornell att jämte ordföran-
den justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus meddelar att: 
- fakultetskollegiet har utsett Kaj Hobér till promotor vid vårpro-
motionen den 24 maj 2019. 
- fakultetens hedersdoktorer, Marie-Claire Foblets och Andrew P.  
Simester, håller sina föreläsningar den 24 januari. 
- vinterpromotionen äger rum den 25 januari. 
 
Prefekten meddelar att saneringsfirman har tagit de sista proverna i 
Blå Rummet och att återställningsarbetet förhoppningsvis kan på-
börjas snart. Besked kommer i nästa vecka. Ett provisoriskt pentry 
är iordningställt och ”Hyllan” fungerar som tillfälligt personalrum. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att: 
- Erik Wennerström har utnämnts till domare i Europadomstolen. 
Han är även 2018 års mottagare av von Materns premium, och 
kommer med anledning av det att hålla en föreläsning vid fakulteten 
i vår. En inbjudan kommer inom kort. 
- Joel Dahlquist Cullborgs disputation är planerad till den 22 mars. 
- handledarkollegiet som var planerat den 12 februari är inställt med 
anledning av att det skett ett byte på studierektorsposten. Nytt da-
tum meddelas senare. 
- Patricia Mindus, universitetslektor vid Filosofiska institutionen, är 
ny forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och 
Rättvisa. 
- Verksamheten vid Circus är nu igång, forskningsledaren Claes 
Fredrik Helgesson är på plats sedan årsskiftet. Många ansökningar 
om forskningsmedel har inkommit till Circus, varav flera involverar 
vår fakultet. 
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Från Doktorandrådet meddelas att man under våren bland annat 
kommer man att arbeta med resultatet av den enkät om doktoranders 
arbetsmiljö som nyligen genomförts. 
 
Från Juridiska Föreningen meddelas att:  
- man skrivit in omkring 180 nya medlemmar i samband med ter-
minsstarten. 
- JF lämnat in en ansökan om fortsatt ställning som studentkår vid 
Juridiska fakulteten. Besked från konsistoriet väntas i februari eller 
mars. 
- man haft en dialog med kursledningen för terminskurs 4 angående 
ytterligare skärmförbud vid seminarieundervisningen och att JF 
fortsätter bevaka frågan. 
 

 
§ 4 

 
Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi 
 
Eftersom ekonomisystemet ännu inte medgett att slutgiltiga siffror 
för 2018 tas fram, har inget skriftligt underlag kunnat skickas ut. 
Prefekten gör i stället en muntlig presentation av det preliminära 
utfallet och ber att få återkomma med såväl siffror som analys vid 
nästa sammanträde. Vidare meddelar prefekten att rektor har bevil-
jat 2 miljoner kr extra för 2019 till intendenturen vid Gamla Torget 
för ökade lokalkostnader. 
 
Diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Prefekten 
 

 
§ 5 

 
Bokslut för Juridiska institutionen för år 2018 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet med anledning av att 
underlaget från ekonomisystemet är försenat. 
 

 
JURFAK 2019/3 
Föredragande: 
Prefekten 
 

 
§ 6 

 
Vidtagna åtgärder till följd av handlingsplanen för lika villkor 
 
Prefekten och ordföranden i arbetsgruppen för lika villkor redogör 
för de åtgärder som vidtagits till följd av handlingsplanen för lika 
villkor. 
 
Diskussion. 
 

 
JURFAK 2018/20 
Föredragande: 
Prefekten och ordf. i 
arbetsgruppen för lika 
villkor, Martin Berg-
lund 
Bilaga:  
2019-01-23 § 6 
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§ 7 

 
Ansökan från Maria Grahn Farley om antagning som docent i 
offentlig rätt 
 
Sakkunniga i ärendet har varit professorerna Tuomas Ojanen, 
Helsingfors, och Jan Fridthjof Bernt, Bergen. Båda sakkunniga har 
funnit att Grahn Farley uppfyller kraven för docentur. Rekryterings-
gruppen har vid sammanträde den 22 januari 2019 tillstyrkt Maria 
Grahn Farleys ansökan. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Maria Grahn Farley som docent 
i offentlig rätt. 
 

 
UFV-PA 2017/4728 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2019-01-23 § 7 

 
§ 8 

 
Sakkunniga för tillsättning av postdoktor med inriktning mot 
migrationsrätt 
 
Till anställningen som postdoktor med migrationsrättslig inriktning 
har anmält sig sex sökande, nämligen Takaingenhamo Chisita, Da-
niel Hedlund, Eleni Karageorgiou, Mpoki Mwakagali, Yana Li-
tins’ka och Saadiya. Förslag till sakkunniga har framlagts av docent 
Rebecca Thorburn Stern. 
 
Anna-Sara Lind anmäler jäv och lämnar rummet. Hon deltar varken 
i diskussion eller i beslut. 
 
Beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med förslaget att till sakkunniga i 
första hand tillfråga professorerna Anna Lundberg, Linköping, och 
Thomas Gammeltoft-Hansen, Köpenhamn. I andra hand ska profes-
sor Elina Pirjatanniemi, Åbo, och seniorforskare Jan-Paul Brakke, 
Oslo, tillfrågas, samt i tredje hand professorerna Maja Janmyr, Oslo, 
och Göran Melander, Stockholm. 
 
Nämnden delegerar till dekanus att efter samråd med förslagsstäl-
laren vid behov utse andra sakkunniga. 
 

 
UFV-PA 2018/2861 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2019-01-23 § 8 

 
§ 9 

 
Sammansättning av styrelsen för Centrum för polisforskning 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet och uppdrar åt Anna 
Jonsson Cornell att återkomma till nämnden med förslag till eventu-

 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell och 
Dekanus 
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ell revidering av instruktionen samt förslag till ny styrelse. 
 

 
§ 10 

 
Val av ledamot i styrelsen för IMK 
 
Susanne Abbefalk har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen 
för Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt 
(IMK). Förslag till ny ledamot har lagts fram av IMK:s styrelse ge-
nom dess ordförande Sanna Wolk. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att utse Malin 
Allard vid Cederquist till ledamot av styrelsen för IMK för återsto-
den av innevarande mandatperiod. 
 

 
JURFAK 2016/45 
Föredragande: 
Prefekten 
Bilaga:  
2019-01-23 § 10 

 
 
Vid protokollet     
 
 
Karin Andersson Schiebe        
 
 
Justeras 
 
 
Mattias Dahlberg                                                Anna Jonsson Cornell 
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