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

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(a) Universitetslektor Mia Carlsson  (x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

(x) Professor Michael Hellner  
(x) Universitetslektor Katrin Lainpelto  
(x) Professor Johan Schelin, (vice ordförande)  
(x) Professor Karin Åhman  
(x) Juris studerande Emanuel Sonstrand (x) Forskarstuderande Girion Blomdahl 

(gruppsuppleant) 
(x) Juris studerande Ellen Gustafsson Björverud  
(a) Juris studerande Evelina Siska  

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 
 
 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

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

Fastställs.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2021-06-03. Ingen åtgärd.   
  
b) ordföranden informerar. Ordföranden informerar om: 

 
• Arbetet i BUGA med det uni-

versitetsövergripande kvalitets-
säkringssystemet löper på. 
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Granskningsgruppernas rap-
port granskas av BUGA och 
går sedan vidare till Områdes-
nämnden. Om granskningsrap-
porten kommer fram till att en 
utbildning inte kan godkännas 
kan en extern granskning ske. 
Juristprogrammet skall grans-
kas VT 2022. 
 

• Fakultetsnämnden har följt upp 
genomförandet av juridiska fa-
kultetens strategier 2019–2022. 
De sju områden som identifie-
rats har hittills åtgärdats i vari-
erande grad. Strategierna kom-
mer att behandlas i utbild-
ningsutskottet vid senare möte, 
samt även frågan om framta-
gande av strategier för år 
2023–2026.  

  
c) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 

informerar om: 
• Huvudsakligt fokus är uppdra-

get från Rektor om ekonomi i 
balans.  
 

• Samtliga fakultetskanslier skall 
begära in bemanningsplaner 
och rekryteringsplaner från in-
stitutionerna för granskning ut-
ifrån utbildningsutbud och 
forskningsåtaganden. Kapital-
utvecklingen skall också grans-
kas.  

 
• Inom lärarutbildningarna slår 

man ihop tre olika ämnesdi-
daktiska institutioner och bil-
dar en ny stor-institution i äm-
nesdidaktik, som kommer att 
placeras inom den humanist-
iska fakulteten. 

 
•  Vi väntar på personalavdel-

ningen och prefektens inform-
ation om återgång till Campus-
baserad undervisning.  



STOCKHOLMS UNIVERSITET             Protokoll 4, 2021           3(4)                                                                                                                                                                       
Juridiska fakultetens utbildningsutskott                        2021-09-08 
                                                                                                 SLUTLIGT                                                                                

 

  
  
d) studierektor informerar. • Studierektor Per Ahlin redogör 

för innehållet i prefektens ut-
kast till information riktad till 
studenter och medarbetare med 
anledning av den gradvisa åter-
gången till campusundervis-
ning som aviserats fr. o. m. B-
periodens början, 1 november 
2021. Vissa undantag från 
campusundervisning kommer 
att behållas, t. ex. för storföre-
läsningar och undervisning av 
resp. för personer i riskgrupp.  

  
e) juridiska linjerådet informerar.  

• Inget nytt att anföra.  
  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Åsa Örnberg och 
Reb Kerstindotter med 24 662 kr. Ansökan avser 
totalt 54 klocktimmars arbete för Reb Kerstindot-
ter för kursen Förvaltningsrätt med förvaltnings-
process, 21 hp. Granskningen syftar till ökad äm-
nesmässig integrering, säkerställd progression och 
kritiskt tänkande i enlighet med Stockholms-mo-
dellen. Elva seminarier ska genomlysas och indi-
viduella samtal med seminarielärarna hållas. Pro-
jektet avslutas med en gemensam workshop för 
samtliga lärare. (SU FV-3001-21). Föredragande 
Clara Hallén 

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
 
Antecknas att det är ämnet Förvaltningsrätt 
med förvaltningsprocess, 21 hp som tilldelas 
medlen och inte någon specifik person.   
 
 

  
5. Information från arbetsgruppen avseende fram-
tida kursgranskningar i utbildningsutskottet.  
Föredragande Catharina Sitte Durling 

Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 
presenterar en Powerpoint, se protokollsbilaga 
2.  
Föreslås att ett magisterprogram per termin 
skall granskas samt att programföreståndarna 
i god tid skall ges i uppdrag att ta fram kurs-
dokumentation. De ska även delges den s.k. 
målmatrisen som ingår i SU:s granskning för 
att i god tid vara förberedda inför SU:s 
granskning av magisterprogrammen 2025.  
 
Till nästa sammanträde skall arbetsgruppen 
sätta ihop ett förslag till granskningsschema 
och granskningsgrupper ska utses. Viktigt är 
studeranderepresentanternas medverkan.  
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6. Juridiska fakultetens utbildningsdag 6  
oktober 2021. Föredragande Torben Spaak 

Ordföranden informerar.  
 
Utbildningsdagen kommer handla om digitala 
strategier i Athena och zoom, om tekniken i 
pedagogikens tjänst.  

  
7. Övriga ärenden.  Inga övriga ärenden.  
  
  
  
Vid protokollet  
  
 

 

  
Clara Hallén 

 

 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 Justeras 
 

 

 
 

Torben Spaak 
 

 Karin Åhman 
 


