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Juridiska fakultetsnämnden

Tid:
Plats:

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 13.45–15.50
Fakultetsrummet, Riddartorget

Närvarande ordinarie ledamöter:
Mattias Dahlberg
professor, dekanus, ordf.
Hans Eklund
universitetslektor, prodekanus (t.o.m. del av § 10)
Anna Jonsson Cornell
professor, prodekanus
Margareta Brattström
professor, prefekt
Kaj Hobér
professor
Anna-Sara Lind
professor (t.o.m. § 9)
Marianne Dahlén
universitetslektor
Peter Strömgren
universitetslektor
Marigó Oulis
doktorand
Anna Liliebäck
jur. stud.
Morgan Ödman
jur. stud.
Sofie Bohjort
kursadministratör
Övriga närvarande:
Vigdis Larusdottir
Bengt Domeij
Sverker Scheutz
Karin Andersson Schiebe

ekonomisamordnare (t.o.m. § 4)
professor, tillträdande prefekt
universitetslektor (§§ 10-11)
fakultetshandläggare, sekreterare

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Autilia Arfwidsson
doktorand (anmält förhinder)
Eric Bylander
professor (anmält förhinder)
Katia Cejie
universitetslektor (anmält förhinder)
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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Marigó Oulis att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att det på områdesnivå pågår en diskussion om
områdesnämndens organisation, framför allt fakulteternas representation i områdesnämnden och beredningen av ärenden till denna.
Vicerektor håller på att utarbeta direktiv till en utredning av frågan.
Prefekten meddelar att:
- det biträdande lektoratet med placering vid Campus Gotland är
tillsatt. Caroline Johansson tillträder den 1 juli.
- det biträdande lektoratet med placering i Uppsala har gått till sakkunniga för bedömning.
- de tre utlysningar som fakultetsnämnden beslutade om vid förra
sammanträdet nu är publicerade.
- bekämpningen av hussvamp i Blå rummet fortsätter. Förhoppningsvis kan återställningen snart inledas, så att rummet kan tas i
bruk till höstterminsstarten.
- som ett resultat av ett projekt kring gemensam IT vid universitetet
tillträdde en ny IT-direktör den 1 april. Alla personer som arbetar
med IT kommer framöver att vara anställda vid Avdelningen för
universitetsgemensam IT, men de kommer även fortsättningsvis att
vara fysiskt placerade på respektive campus. Från 2020 är det tänkt
att IT-kostnader ska ligga under den nya IT-avdelningen i stället för
under intendenturerna.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- Joel Dahlquist Cullborg disputerade den 22 mars.
- en forskardag hålls den 17 maj kl 9-13.
- under hösten är två disputationer inbokade: Pontus Winthers den
24 september och Agnes Hellners den 11 oktober.
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Anna Liliebäck meddelar att Juridiska Föreningen organiserar en
paneldebatt om studenters arbetsmiljö den 15 april.

§4

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi
Prefekten informerar om att införandet av tertialbokslut vid universitetet har medfört att utfallet för februari månad fortfarande inte är
helt klart. Först i mitten av maj kommer det att finnas redovisning
av utfall som kan läggas till grund för analys och utvärdering av
årets ekonomi.

§5

Inledning av rekrytering av universitetslektor i konstitutionell
rätt med placering vid Campus Gotland
Prefekten redogör för behovet av rekrytering i ämnet konstitutionell
rätt till Campus Gotland.

Föredragande:
Prefekten och ekonomisamordnaren

UFV-PA 2019/1188
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-04-02 § 5

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i konstitutionell rätt med placering
vid Campus Gotland i enlighet med framlagt förslag med några
smärre justeringar.

§6

Ansökan från JD Therése Fridström Montoya om antagning
som docent i civilrätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Anna Singer
och Håkan Andersson.
Diskussion.
Beslut
Nämnden utser till sakkunniga i första hand professorerna Ann
Numhauser-Henning, Lund, och Urpo Kangas, Helsingfors. I andra
hand utses professorerna Mia Rönnmar, Lund, och Markku Helin,
Helsingfors, i tredje hand professorerna Ingrid Lund-Andersen, Köpenhamn, och John Aasland, Oslo, samt i fjärde hand professorerna
Johanna Schiratzki (förutsatt att inte eventuellt jäv föreligger),
Stockholm, och Kåre Lilleholt, Oslo.

UFV-PA 2019/682
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-04-02 § 6
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Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.

§7

Nominering av representant i panel för att utse samarbetsprojekt med Durham University
En anmodan inkom från vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap den 19 mars om att föreslå representant i en panel för att utse samarbetsprojekt med Durham University.

HUMSAM 2019/16
UFV 2019/269
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-04-02 § 7

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar uppdra åt dekanus att tillfråga de personer som framkommit i diskussionen. Vidare delegerar nämnden till
dekanus att vid behov ta fram nya namn i samråd med nomineringskommittén.

§8

Nominering av ledamot och suppleant i Nämnden för utredning
av oredlighet i forskning
En anmodan inkom från vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap den 19 mars om förslag till representant i Nämnden för utredning av oredlighet i forskning.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar föreslå Olle Lundin för ytterligare en
mandatperiod.

§9

Nytt datum för sammanträde i september 2019
På grund av att det tidigare fastställda datumet kolliderar med en
disputation vid fakulteten behöver ny sammanträdestid fastställas.
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdestid: onsdag
18 september kl. 13.15.

HUMSAM 2019/17
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-04-02 § 8
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§ 10

Institutet för utbildningsrätt: utvärdering
Institutet för utbildningsrätt (IfU) är en centrumbildning under Juridiska institutionen. Verksamheten har pågått sedan 2014. Enligt instruktionen för IfU ska en utvärdering av verksamheten göras vart
tredje år med början år 2018.

JURFAK 2019/27
Föredragande:
Sverker Scheutz,
föreståndare för IfU
Bilaga:
2019-04-02 § 10

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att en utvärdering av Institutet för Utbildningsrätt ska göras och att seniorprofessor Boel Flodgren ska
tillfrågas om att genomföra den.
Nämnden delegerar till dekanus att vid behov, i samråd med styrelseordföranden för IfU, tillfråga andra personer.

§ 11

Institutet för utbildningsrätt: val av styrelse
Den tidigare styrelsens mandatperiod gick ut den 31 december
2018. Sverker Scheutz presenterar ett förslag till ny styrelse.
Beslut
Nämnden utser följande ledamöter i styrelsen för Institutet för Utbildningsrätt för mandatperioden 2019-01-01—2021-12-31: Hans
Eklund, Maja Elmgren, Victoria Enkvist, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Ulf P Lundgren, Lena Marcusson, Elisabet Nihlfors, Judit Novak, Sverker Scheutz. Till ordförande utses Olle Lundin.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Marigó Oulis

JURFAK 2019/28
Föredragande:
Sverker Scheutz,
föreståndare för IfU
Bilaga:
2019-04-02 § 11

