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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)  

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

(gruppsuppleant) 
(a) Juris studerande Viktor Nåhls  
(x) Juris studerande Linnea Lingemark  

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

Ersättare: 
( ) 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 
Kanslichef Sandra Fagerlund  
t. om. p 9 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Katrin 

Lainpelto.    
  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

Fastställes.  

3. Anmälan av  
  

a) utbildningsutskottets protokoll 2021-12-02. Ingen åtgärd.  
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2022-01-24–B2022-01-28.  

Ingen åtgärd.  
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c) ordföranden informerar. Ordföranden Torben Spaak informerar om: 

 
• Det fakultetsöverskridande 

kvalitetsarbetet i BUGA, inom 
ramen för kvalitetssäkringssy-
stemet för alla utbildningar på 
Stockholms universitet.  

 
• Utfallet av UKÄ:s granskning 

av kvalitetssäkringsarbetet då 
SU som helhet fick godkänt 
med två förbehåll att åtgärdas 
inom två år. Förbehållen gällde 
dels studentinflytande (bear-
betning samt återkoppling av 
kursutvärderingar), dels våra 
utbildningars koppling till ar-
betsmarknaden. Juridiska fa-
kultetens Arbetsmarknadsråd 
lyftes fram som ett föredömligt 
exempel.   
 

• En ny metod för medelsfördel-
ning när det gäller forskning, 
där profilområden skall styra 
medelsfördelningen hos uni-
versiteten. Kritik har framförts 
bl.a. om ökad statlig styrning 
av universitetens verksamhet.  

  
d) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 

informerar om: 
 

• Dekanus har haft en kvalitets-
dialog med rektor m.fl. om hur 
utbildningsutskottet går vidare 
med interna kvalitetsgransk-
ningar och hur de kan sam-
spela med universitetets 
kvalitetssäkringssystem. 

    
Juridiska fakultetens underpro-
duktion av HÅS (helårsstuden-
ter) och HÅP (helårsprestat-
ioner) för år 2021 har kvittats 
mot överproduktionen inom 
humanistiska fakulteten, vilket 
gör att juridiska fakulteten inte 
blir återbetalningsskyldig.  
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• Det ekonomiska utfallet, i form 
av intäkter och kostnader, är 
mycket gott för Juridiska fa-
kulteten.  

  
e) studierektor informerar. Studierektor Annelie Gunnerstad informerar 

om att:  
• Institutionens undantag från  

tillämpning av den 7-gradiga 
betygsskalan skall omprövas 
vid halvårsskiftet. Dispensan-
sökan skall snart inlämnas. Ju-
ridiska fakulteten måste redo-
visa vilka åtgärder som har 
vidtagits för att förbereda en 
användning av den sjugradiga 
betygsskalan.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Inget nytt att anföra. 
  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Claes Granmar. 
Granmar ansöker om 110 668 kr för nedsättning 
av undervisningstid för 2021 (retroaktivt), p g a 
merarbete med specialkursen Praktisk Europa- 
process (”PEP”), 15 högskolepoäng, JU397A, 
JU397B, samt med den nordiska rättegångstäv-
lingen om de mänskliga rättigheterna (SU FV-
0028-22). Föredragande: Clara Hallén.  

Ansökan avslås.  
 
Dock finns inget hinder mot framtida ansök-
ningar om tydligare pedagogisk kvalitetshöj-
ning kan urskiljas samt som icke är retroak-
tiva. 

  
5. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för magisterkursen Introduktion 
till Barnets rättigheter, 7,5 högskolepoäng, 
JU600F, inom magisterprogrammet Barnets  
rättigheter, 60 högskolepoäng (SU FV-0394-22). 
Föredragande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt att fastställa 
kursplanen enligt bilaga 1.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad.   

  
6. Anhållan om inrättande av sommarkursen Juri-
disk pluralism under 2000-talet, 3,5 högskolepo-
äng, JU259F (SU FV-0410-22). Föredragande 
Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt uppdras åt ord-
föranden samt studeranderepresentant att fast-
ställa kursplanen.  
 

  
7. Anhållan om inrättande av sommarkursen Kri-
tiska frågor inom internationella mänskliga rättig-
heter, 3,5 högskolepoäng, JU257F (SU FV 
-0409-22).  Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt uppdras åt ord-
föranden samt studeranderepresentant att fast-
ställa kursplanen.  
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8. Anhållan om inrättande av sommarkursen Inter-
nationell humanitär rätt i korthet, 3,5 högskolepo-
äng, JU258F (SU FV-0408-22). Föredragande 
Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt uppdras åt ord-
föranden samt studeranderepresentant att fast-
ställa kursplanen.  

 
  
9. Anhållan om inrättande av sommarkursen Folk-
rätt i korthet, 3,5 högskolepoäng, JU260F 
(SU FV-0411-22). Föredragande Annelie Gun-
nerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt uppdras åt ord-
föranden samt studeranderepresentant att fast-
ställa kursplanen.  

 
  
10. Förslag på granskningsgrupp för vårterminen 
2022 avseende granskning av magisterprogram-
met Europeisk ekonomisk rätt, 60 högskolepoäng. 
Föredragande Catharina Sitte Durling 

Beslutas att granskningsgruppen skall bestå 
av Torben Spaak, Johan Schelin, Katrin Lain-
pelto, studeranderepresentant samt Catharina 
Sitte Durling.  

  
11. Nytt sammanträdesdatum avseende sista sam-
manträdet för utbildningsutskottet för vårterminen 
2022. Föredragande Clara Hallén 

Fastställes för vårterminen 2022: 220525. 
 
Sammanträdet äger rum kl. 13:00 i Ugglan 
(A239) eller via länk i Zoom. 

  
12. Övriga ärenden.  Linjerådet ställer frågan till utskottet om ev. 

tystnadsplikt gentemot andra studenter i linje-
rådet angående vad som framkommit på ut-
skottssammanträden. Ev. känsliga personliga 
uppgifter som framkommer får inte föras vi-
dare, men annars finns sällan grund för sekre-
tess på handlingar i utskottet. Utgångspunkten 
är att information ska föras vidare, i båda rikt-
ningar. 

  
  
  
  
Vid protokollet  
  
  
  
Clara Hallén  
  
 

 

Ordförande 
 

  
 Justeras 
  
 

 

Torben Spaak 
 

 Katrin Lainpelto 
  
 


