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

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson (fr. o. m.  
p. 3 a.) 

(a) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

(x) Professor Michael Hellner  
(a) Universitetslektor Katrin Lainpelto  
(x) Professor Johan Schelin, (vice ordförande)  
(x) 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  
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. 
 

Fastställes med beslut att den ursprungliga p. 4 
utgår.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll 2021-02-09. Ingen åtgärd.  
  
b) ordföranden informerar. Ordföranden Torben Spaak informerar om: 
  

• Arbetsmarknadsrådet, som be-
står av dekanus, prodekanerna, 
samt representanter från det  
praktiska rättslivet, har haft 
möte och diskuterat bl. a   
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strategierna. En synpunkt som 
framkom från yrkeslivsrepresen-
tanterna var att mera praktik på 
utbildningen vore önskvärt.  

 
• I UKÄ:s granskning av det cen-

trala kvalitetssäkringsarbetet 
fick SU som helhet godkänt, 
men med två förbehåll att åt-
gärdas inom två år. Förbehållen 
gällde dels studentinflytande 
(bearbetning samt återkoppling 
av kursutvärderingar), dels ut-
bildningarnas koppling till ar-
betsmarknaden. Juridiska fakul-
tetens Arbetsmarknadsråd lyftes 
särskilt fram som ett utmärkt ex-
empel. 

 
• Utbildningsutskottet kommer att 

börja granska samtliga magister-
program. Först att granskas är 
magisterprogrammet i Europeisk 
ekonomisk rätt, 60 hp VT 2022.  

  
c) utbildningsledaren informerar. Utgår 
  
d) studierektor informerar. Studierektor Per Ahlin informerar om att:  

 
• Juristprogrammet, samt kom-

pletteringsutbildningen, grans-
kas för närvarande inom SU:s 
centrala kvalitetssäkringssystem. 
Fakultetsnämnden beslutade ny-
ligen att avveckla filosofie kan-
didatprogrammet i rättsveten-
skap, 180 hp (programkod 
JJRTT), och upphäva utbild-
ningsplanen. Denna utbildning 
kommer därför sannolikt inte att 
granskas.  
 

• En arbetsgrupp bestående av st. 
Prefekt Jane Reichel, studierek-
torerna Viktoria Pettersson och 
Per Ahlin skall lämna in en om-
fattande utbildningsrapport i 
juni 2022. Att varje examens- 
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mål examineras är viktigt. Stu-
dentinflytande och genomström-
ning, fördelningen av manliga 
och kvinnliga studenter samt  
frågan om breddad rekrytering 
är andra aspekter som granskas. 
 
Att vi examinerar varje exa-
mensmål kontrolleras genom 
mappning. I kommande gransk-
ningen kommer vi kunna visa att 
vi uppfyller kravet. 

  
e) juridiska linjerådet informerar. • Linjerådet har börjat gå igenom 

kursutvärderingar för att se vad 
man skall arbeta vidare med.  

  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgärder 
inom grundutbildningen från Anna Kaldal med 41 
711 kr avseende utbildnings-konferens för tio lärare  
och doktorander i Processrätt på Villa Källhagen 
13-14 juni 2022 (SU FV-1536-22).   Föredragande 
Clara Hallén 

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnyttjas 
ur institutionens för ändamålet avsatta medel.  
 
Antecknas att e-post från Anna Kaldal med en 
lista över samtliga deltagare, där det framgår att 
dessa är anställda vid Juridiska institutionen, 
lägges som bilaga 2.   

  
5. Information och diskussion om Juridiska fakulte-
tens strategier, bil. Föredragande Torben Spaak 

Diskussion.  
 
Fakultetsnämnden har utsett en arbetsgrupp be-
stående av dekanus, prodekanerna, Karin Åh-
man från utbildningsutskottet, Pernilla Leviner 
från forskningsutskottet, Gustaf Sjöberg och 
två studeranderepresentanter. Arbetsgruppen 
kommer löpande förankra textutkast i fakultets-
nämnd, de bägge utskotten samt institutionssty-
relsen. 
 
Till strategierna för 2023–2026 bör övervägas 
nya mål kopplade till digital utveckling, inter-
nationalisering, etik, samt psykosocial miljö. 
En annan idé är s.k. bolognifiering av utbild-
ning, något som dock bör göras i samverkan 
med övriga juristprogram i landet. Bolognifie-
ring skulle troligen innebära att vi måste överge 
vår fyrgradiga betygsskala, vilket i sin tur 
skulle påverka våra studenters möjlighet till 
tingstjänstgöring. Frågan om ett ev. nytt  
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juristprogram diskuteras, samt frågor om psy-
kisk ohälsa och mera praktik under utbild-
ningen.  

  
6. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för fristående kursen Skiljedoms-
rätt, 15 högskolepoäng (SU FV-1762-22). Föredra-
gande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen. Uppdras åt ordförande 
att efter erforderliga språkliga ändringar fast-
ställa kursplanen. 
 

  
7. Anhållan om inrättande av kurs samt fast-stäl-
lande av kursplan för kursen Barnrättsliga utma-
ningar i offentlig verksamhet, 7,5 hp inom magis-
terutbildningen Barnets rättigheter 60 hp (SU FV-
1763-22). Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen. Uppdras åt ordförande 
att efter erforderliga språkliga ändringar fast-
ställa kursplanen. 
 
 

  
8. Övriga ärenden.  Inga övriga ärenden.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 

Vid protokollet 
 

 
 

 
 

 
 

Clara Hallén 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 
 

 Justeras 
 

 

Torben Spaak 
 

  
 

 

 Karin Åhman 
 


