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

(gruppsuppleant) 
(a) Juris studerande Ellen Gustafsson Björverud  
(x) 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 Viktoria Pettersson  
och Per Ahlin 
St. prefekt Jane Reichel 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

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

Beslutas uppta nytt övrigt ärende p 10. 

3. Anmälan av  
  

a) utbildningsutskottets protokoll 2021-09-08. Ingen åtgärd.  
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2021-08-31–B2021-08-31. 

Ingen åtgärd.  
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c) ordföranden informerar. 

 
Ordföranden informerar om: 
 

• UKÄ:s utvärdering av Stock-
holms universitets kvalitets-
säkringssystem har ännu inte 
inkommit.  

 
• Arbetsgruppen för inventering 

och utvärdering av digital ut-
bildning på juridiska institut-
ionen, som har undersökt den 
digitala verksamheten under 
pandemin är nu färdig med sin 
rapport. Resultatet kommer att 
presenteras för institutionssty-
relsen.   
 

• Juridiska fakultetens utbild-
ningsdag blev lyckad och hade 
många deltagare.  

  
d) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 

informerar om: 
 

• Rapporten med helårsstudenter 
(hås) och helårsprestationer 
(håp) är nu sammanställd på 
områdeskansliet för humanve-
tenskap. Juridiska fakulteten 
kommer att underprestera en-
ligt prognos. Detta kan förkla-
ras med det ökade takbelopp 
som följde av regeringens till-
skjutna medel p g a pandemin i 
budgetbeslutet år 2020/2021.  

  
e) studierektor informerar. • Studierektor Viktoria Petters-

son informerar om att en ny ut-
bildningsplan kommer att be-
höva inrättas då ett nytt behö-
righetskriterium engelska 6 
kommer att införas. I samband 
med detta kommer utbildnings-
planen att i övrigt ses över.   

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Inget nytt att anföra.  
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BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Pernilla Leviner 
med sammanlagt 131 200 kr avseende reformering 
av undervisningen av grundkursen Civilrätt C, 
10,5 hp och vissa specialkurser samt anordnande 
av en konferens. (SU FV-3501-21).  
Föredragande: Clara Hallén 

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
 
Antecknas att professor Michael Hellner inte 
deltar i beslutet.  

  
5. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Jane Reichel 
med 64 208 kr avseende ämneskonferens för att 
diskutera kvalitet och forskningsanknytning- 
en i undervisningen för grundkurserna i Statsrätt, 
12 hp och Förvaltningsrätt med förvaltningspro-
cessrätt, 21 hp (SU FV-3624-21). Föredragande: 
Clara Hallén  

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
 
Antecknas att professor Jane Reichel inte     
deltar i beslutet.  
 
Beslutet justeras omedelbart.  

  
6. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Pål Wrange med 
24 000 kr avseende inspelning av ca 16 timmars 
videoföreläsningar avsedda för grund-kursen i 
Folkrätt, 6 hp, (SU FV-3611-21).  Föredragande: 
Clara Hallén  

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
 

  
7. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för specialkursen Straffprocess 
30 högskolepoäng, JU432A, JU432B (SU FV-
3632-21).  Föredragande Catharina Sitte Durling 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanen enligt bilagorna 11 och 12. 

  
8. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för specialkursen Mänskliga rät-
tigheter-nationellt, regionalt och globalt 15 hög-
skolepoäng, JU511A, JU511B (SU FV-3638-21).  
Föredragande Catharina Sitte Durling 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanen enligt bilagorna 13 och 14. 
 
 
 

  
9. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för fristående kursen Barn och 
välfärd- om rätten till social omsorg, sjukvård och 
skola 15 högskolepoäng JU601F (SU FV-3775-
21). Föredragande Catharina Sitte Durling 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanen enligt bilaga 15. 

  
10. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Laura Carlson 
med 30 392 kr avseende deltagande i konferens 
för 8 personer 14-15 februari 2022 inom Civilrätt 
C. (SU FV-3776-21).  Föredragande: Clara Hal-
lén  

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
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Vid protokollet  
  
  
  
Clara Hallén  
  
 

 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 Justeras 
 

 

 
 

Torben Spaak 
 

 Johan Schelin 
 


