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Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
  
(x) Professor Torben Spaak  
(ordförande) 

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson 
 

(x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

(x) Professor Michael Hellner  
(a) Universitetslektor Katrin Lainpelto  
(x) Professor Johan Schelin   
(x) Professor Karin Åhman  
(x) Forskarstuderande Girion Blomdahl ( ) Forskarstuderande Algot Bengtsson 

 
(x) Juris studerande Emanuel Sonstrand ( ) Juris studerande Evelina Siska 

(gruppsuppleant) 
(x) Juris studerande Ellen Gustafsson Björverud ( ) Juris studerande Johan Alexandersson 

(gruppsuppleant) 
Deltagande fackliga representanter: 
(a) Professor Roger Persson-Österman,  
SACO-S 
( ) Arkivarien Roger Nilsson, ST 
 
( ) Vakant 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 

Ersättare: 
(a) Universitetslektor Claes Granmar 
( ) Utredaren Elin Olson Wincent 

 

 
Övriga närvarande  
Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling, 
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna Annelie Gunnerstad,  
Viktoria Pettersson och Per Ahlin 
St. prefekt Jane Reichel 
Studievägledaren Jenny Nyman  
Hök t.o.m. p 5.  
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Michael Hellner. 
  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

Fastställs.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2021-02-09. Ingen åtgärd.   
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2021-02-03 – B2021-03-25. 

Ingen åtgärd.  
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c) ordföranden informerar. 

 
Ordföranden informerar om: 

 
• Bakgrunden till Juridiska fa-

kultetens arbetsmarknadsråd 
och dess nuvarande roll i fa-
kultetens arbete. Fakultets-
nämnden skall snart utse yr-
keslivsrepresentanter till ar-
betsmarknadsrådet för man-
datperioden 2021-07-01 – 
2024-06-30. 

  
d) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 

informerar om: 
• En fråga som intensivt bereds 

på SU är organisationen och 
styrningen av lärarutbildning-
arna. För närvarande är lärar-
utbildningen en universitets-
gemensam angelägenhet. Lä-
rarutbildningarna föreslås 
framöver bli förlagda enbart 
till det humanvetenskapliga 
området, genom tillskapandet 
en bred ämnesdidaktisk in-
stitution på humanistiska fa-
kulteten. Antalet programråd 
skulle också minska, men 
mandaten skulle stärkas.  

  
e) studierektor informerar. • Studierektor Annelie Gun-

nerstad nämner att hon till-
sammans med Jane Reichel 
och Mark Klamberg kommer 
att intervjuas av UKÄ (Uni-
versitetskanslersämbetet), 
inom ramen för dess lärosä-
tesgranskning vid SU.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Linjerådet väcker frågan om 

vilka rutiner och åtgärder 
som finns när lärarlag inte 
fungerar? Frågan är en ar-
betsledningsfråga för prefek-
ten eller stf. prefekten på Ju-
ridiska institutionen.  
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      Om studenterna upplever 
      problem uppmuntras de att  
      ta upp dessa med institutions- 
      ledningen. 

BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Betygsstatistiken för 2020. Föredragande Jenny 
Nyman Hök 

Jenny Nyman Hök presenterar betygsstatisti-
ken.  

 
Diskussion.  
 
Skillnader och likheter i betygskriterier och 
bedömningsnivåer inom olika ämnen kan ev. 
vara en fråga för arbetsgruppen om kurs-
granskningar i utbildningsutskottet att be-
handla. 
 
Ordföranden uppmanar ledamöterna att in-
komma med ärende till utbildningsutskottet 
om några åtgärder behöver vidtas med anled-
ning av statistiken.  

  
5. Alumni-enkät för 2018. Föredragande Jenny 
Nyman Hök 

Jenny Nyman Hök presenterar Alumni- 
enkäten.  
 
Diskussion.  
 
Ordföranden uppmanar ledamöterna att in-
komma med ärende till utbildningsutskottet 
om åtgärder behövs med anledning av  
enkäten.  

  
6. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Anna Kaldal 
med 68 071 kr avseende utvecklings- och reform-
arbete i enlighet med den s.k. Stockholmsmo-
dellen om kritiskt tänkande för kursen Processrätt, 
18 högskolepoäng. Ansökan avser medel för ned-
sättning av undervisningsskyldigheten med mot-
svarande 10 % i 12 månader motsvarande 145 
klocktimmar för adjunkten vid juridiska institut-
ionen på Stockholms universitet tillika forskarstu-
deranden vid Uppsala universitet, Magnus Gull-
liksson (SU FV-1101-21). Föredragande Clara 
Hallén 

Bifalles med upp till sökt belopp att utnyttjas 
ur institutionens avsatta medel för ändamålet.  
 
Antecknas att medlen tilldelas ämnet Pro-
cessrätt och inte någon specifik person. 

  
7. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Anna Kaldal   
avseende reformering och utveckling av special-
kursen Civilprocess 15 högskolepoäng. Ansökan  

Bifalles att med upp till 56 688 kr att utnyttjas 
ur institutionens för ändamålet avsatta medel.  
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avser medel för nedsättning av undervisningsskyl-
digheten motsvarande 10 % i 10 månader för Pa-
tricia Shaughnessy (56 614 kr), 99 klocktimmar  
samt Magnus Gulliksson 10 % i 10 månader 120 
klocktimmar (56 762 kr), totalt 113 376 kr  
(SU FV-1100-21). Föredragande Clara Hallén 

Antecknas att det är ämnet Civilprocess som 
tilldelas medlen och inte någon specifik per-
son samt att det förutses att en professors- 
eller docent-kompetent person kommer ha 
det övergripande ansvaret för arbetet med 
specialkursen.  

  
8. Information från arbetsgruppen avseende fram-
tida kursgranskningar i utbildningsutskottet.  
Föredragande Torben Spaak 

Ordföranden professor Torben Spaak näm-
ner att arbetsgruppen har träffats en gång 
och att man diskuterat hur utbildningsut-
skottets granskning på kursnivå skiljer sig 
från BUGA:s SU-granskning, som kvalitets-
säkrar utbildningar på en mer övergripande 
nivå.  

  
9. Juridiska fakultetens utbildningsdag 6 oktober 
2021. Föredragande Torben Spaak 

Ordföranden professor Torben Spaak näm-
ner att förberedelserna för utbildningsdagen 
har startat och vissa tilltänkta talare vidta-
lats.  

  
10. Övriga ärenden. Universitetslektor Mia Carlsson väcker  

frågan om det finns antagna riktlinjer  
för samverkan mellan kurser och externa  
aktörer, t. ex. avseende studiebesök, eller  
inbjudningar till lättsammare samkväm på 
advokatbyrå eller försäkringsbolag. SU  
saknar riktlinjer om detta.   
 
Diskussion.  
 
Försäkringsaspekten för studenter under 
obetald praktik måste beaktas, samt frågan 
om likabehandling och risken för ev. gyn-
nandet av extern aktör.  

Vid protokollet  
  
 

 

  
Clara Hallén 

 

 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 Justeras 
 

 

 
 

Torben Spaak 
 

 Michael Hellner 
 


