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Tid: Torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 10.15–11.15 
Plats:  Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
 
Närvarande ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Håkan Andersson professor 
Margareta Brattström professor 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus 
Mattias Dahlberg professor 
Bengt Domeij professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
David Langlet professor 
Anna-Sara Lind professor 
Joel Samuelsson professor 
Bertil Wiman professor (§§ 1-4) 
Laila Zackariasson professor 
Charlotta Zetterberg professor (del av §4-§5) 
Inger Österdahl professor 
Marianne Aagaard universitetslektor 
Jan Bjuvberg universitetslektor 
Patrik Bremdal universitetslektor 
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus 
Maria Forsberg universitetslektor 
Sandra Friberg universitetslektor 
Mikael Hansson universitetslektor 
Olle Mårsäter universitetslektor 
Mosa Sayed universitetslektor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
 
Frånvarande ledamöter: 
Torbjörn Andersson professor 
Carl Fredrik Bergström professor 
Eric Bylander professor 
Iain Cameron professor 
Katia Cejie professor (anmält förhinder) 
Minna Gräns professor 
Steffen Hindelang professor 
Maarit Jänterä-Jareborg professor 
Bert Lehrberg professor 
Lotta Lerwall professor (anmält förhinder) 
Bengt Lindell professor 
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Olle Lundin professor 
Daniel Stattin professor (anmält förhinder) 
Rebecca Thorburn Stern professor 
Magnus Ulväng professor 
Malou Andersson universitetslektor 
Vladimir Bastidas universitetslektor 
Henrik Bellander universitetslektor 
Martin Berglund universitetslektor (anmält förhinder) 
Maria Bergström universitetslektor (anmält förhinder) 
Erika P Björkdahl universitetslektor 
Thérèse Björkholm universitetslektor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Moa Kindström Dahlin universitetslektor 
Bruno Debaenst universitetslektor 
Victoria Enkvist universitetslektor 
Hugo Fridén universitetslektor 
Maria Grahn-Farley universitetslektor 
Ingrid Helmius universitetslektor 
Elisabeth Lehrberg universitetslektor 
Marie Linton universitetslektor (anmält förhinder) 
Annika Nilsson universitetslektor (anmält förhinder) 
Annika Rejmer universitetslektor 
Susanne S:t Clair Renard universitetslektor 
Santa Slokenberga universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Rebecca Söderström universitetslektor (anmält förhinder) 
Olof Wilske universitetslektor 
Therése Fridström Montoya biträdande universitetslektor 
Caroline Johansson biträdande universitetslektor (anmält förhinder) 
Katja de Vries biträdande universitetslektor 
Yaffa Epstein forskare (anmält förhinder) 
Jameson Garland forskare 
Henrik Josefsson forskare 
Moa Lidén forskare 
 
Övriga närvarande: 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetskollegiet utser David Langlet att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 
 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
-Professor David Langlet, som började hos oss den 15 augusti, 
välkomnas och får presenterar sig. 
- Till senaste fakultetnämndsammanträdet hade professor Olle Lundin 
bjudits in för att föreläsa om jäv i vår verksamhet. Det uppstod då frågor 
som behöver diskuteras/utredas vidare. Ett PM om jäv i vår verksamhet 
kommer att sammanställas. 
- Arbetet med verksamhetsplan 2022 är igång. Utskotten har fått i 
uppdrag att utifrån fakultetens Mål- och strategidokument se vad som ska 
sjösättas nu. Verksamhetsplanen ska diskuteras på fakultetsnämndens 
internat i september och därefter är målsättningen att den ska kunna antas 
på sammanträdet i november. Alla inspel välkomnas och kan framföras 
till dekanus, prodekanerna eller prefekten. 
- Påminnelse om högtidlighållandet av Stig Strömholms 90-årsdag i 
universitetshusets aula den 16 september kl. 15.15 med föredragshållare 
på temat ”Utvecklingen av det rättsliga skyddet för den personliga 
integriteten under de senaste femtio åren”. Rektor bjuder dessförinnan in 
till mottagning i kanslersrummet kl. 14. Anmälan krävs till mottagningen 
senast den 9 september (max 50 personer). 
- Professor Håkan Andersson gratuleras till att i år tilldelats 
Rudbeckmedaljen. Medaljen delas ut ”för utomordentligt framstående 
insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana 
förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. 
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Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Hans Eklund 
meddelar: 
- I antagningen till UU höstterminen behåller juristprogrammet sin 
förstaplats när det gäller antal sökande och även sin tredjeplats när det 
gäller meritvärde. I jämförelse av meritvärde med andra lärosäten ligger 
juristprogrammet på andra plats. 
 

 
§ 4 

 
Diskussion om hedersdoktor(er) 
 
Inför kommande promovering har administrationen anbefallt en viss 
återhållsamhet med att kalla hedersdoktorer på grund av rådande 
pandemirestriktioner (reserestriktioner). Det är lämpligt att företrädesvis 
tänka på kandidater inom landet eller i närheten. Det kommer att vara 
många anmälda vanliga doktorer och därmed finns en risk att gällande 
begränsningar i aulan överskrids. Vid senaste promoveringen delades 
promoveringen på grund av pandemirestriktioner upp i tre akter (en akt 
per vetenskapsområde). Möjligtvis blir det så igen. 
 
Fem förslag till hedersdoktorer diskuteras. Vid nästa 
kollegiesammanträde, den 23 september, bör förslagsställarna presentera 
mer färdiga förslag så att hedersdoktor(er) kan utses. 
 
Beslut 
Fakultetskollegiet bordlägger ärendet till kollegiets nästa sammanträde. 
 

 
Föredragande: 
Dekanus 

 
§ 5 

 
Val av valberedning 
 
Fakultetskollegiet beslutade den 21 april 2020 att förlänga 
valberedningens mandatperiod till kollegiets första sammanträde hösten 
2020. Fakultetskollegiet har därefter inte sammanträtt förrän idag. 
 
Förslag till nya ledamöter i valberedningen har framlagts av 
valberedningen.  
 
Bertil Wiman har anmält jäv. Fakultetskollegiet finner att jäv föreligger 
och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
I enlighet med valberedningens förslag utser fakultetskollegiet följande 
personer till ledamöter i valberedningen för perioden 2021-08-26 – 2023-
06-30 samt Olle Lundin till ordförande för samma period: 

 
JURFAK 2021/56 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga  
2021-08-26 §5 
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Professor Olle Lundin, ordförande 
Universitetslektor Maria Bergström 
Universitetslektor Maria P Björkdahl 
Biträdande universitetslektor Caroline Johansson 
Professor Bertil Wiman t.o.m. den dag han går i pension. 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer                                                David Langlet 
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