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UTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Datum: 2022-12-06 
Tid: 13.00-14.29 
Plats: FYREN 
Närvarande: Ämneskoordinatorerna (nedan kallade ÄK): Gabriela Arguello (Internationell 

rätt), Jhonnie Kern (Civilrätt), Erik Björling (Rättsvetenskap, Straffrätt och 
Processrätt) och Patrik Emblad (Skatterätt), Aron Westholm (Offentlig rätt), 
Lena Björk (Studievägledare) 
Studentrepresentanter: Eliaz Utbult (JF), Wilma Markholm (JF), Tamara 
Chibain (FEMJUR)  

Frånvarande: 
 
 
Övriga:  

Studievägledare Cecilia Flodén, Ulrik Lork (Externa relationer) och Robin 
Nappo (oberoende studentrepresentant) 
 
 

Ordförande: Ann-Sophie Sallander (viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och 
avancerad nivå) 

   
Protokollförare: Ylva Benson (studierektor) 

 

Dagordning Beskrivning Anteckningar/åtgärder 

§ 1  Fastställande av dagordningen. UU fastställer dagordningen. 

§ 2  Val av justeringsperson Aron Westholm utses till justeringsperson. 

§ 3  Justering av 
protokoll/minnesanteckningar från 
föregående möte. 

Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 

§ 4  Ordförandebeslut  * Det antecknas att ordföranden/proprefekt, 
utöver beslut om tillgodoräknanden och 
anpassningar, beslutat om justering av 
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litteraturlistan beträffande Kommersiell 
sjö- och handelsrätt (HRS520). 
Studentföreningarna är informerade om 
beslutet sedan tidigare.  
 
* Det antecknas att examinator Martin 
Amnell ansökt om och beviljats förlängd tid 
för examinationsbedömningen på kursen 
Offentlig rätt (HRO102) ht 2022 p g a 
omfattande examinationsunderlag samt 
undervisning på annan ort. 
 

§ 5  Information från 
studentrepresentanterna 

* JF uppger att de deltagit i ett möte 
rörande den framtida studentportalen. 
Det finns förhoppningar att den nya 
plattformen kommer fungera bättre som 
informationsspridningskanal. UU diskuterar 
vikten av att alla, inte bara studievägledare, 
kan och vill hänvisa till studentportalen. 
Studievägledaren påpekar att Jeff Johns 
arbetar med institutionens struktur för den 
kommande portalen. Hänvisning från 
Juristprogrammets Canvassida till befintlig 
studentportal fyller en viktig funktion då 
studenter inte tittar på/hittar på 
studentportalen. Det antecknas att den 
kommande studentportalen ska ha de 
nuvarande studenterna som fokus inte 
presumtiva studenter. 
 
Åtgärd: UU följer arbetet, som beräknas 
vara klart i november 2023, med stor 
spänning.  
 
* Lokalbrist vt 2023. JF undrar om vi vet 
mer om lokaltillgången under vt del 2. 
Studierektor påpekar att kursadmi-
nistratörerna arbetar som bäst på försöka 
hitta alternativ som kursansvarig för 
HRO700 Skatterätt har att ta ställning till. 
Det berör huvudsakligen den vårvecka då 
en större konferens pågår på 
Handelshögskolan.  
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Åtgärd: Ordföranden följer upp och 
återkopplar när vi vet mer. Det antecknas 
att fakultetsledningen är fullt medveten om 
nackdelarna av att ha en konferens under 
terminstid.  
 
* Användande av tidigare anställds 
muntliga material. 
Studentrepresentanterna uppger att vissa 
berörda studenter reagerat på att bli 
hänvisade till tidigare anställd lärares podd-
material. Skriftligt material har inte 
uppfattats på samma sätt.   
 
Åtgärd: Ämneskoordinatorn får med sig 
dessa synpunkter varvid en kortare 
diskussion om vikten av att bygga upp 
förtroende tar vid. Rollen som 
studentrepresentant inom JF och FEMJUR 
och kursombud diskuteras.  
 
* JF påpekar igen att ett 
årskullsdokument hade varit bra att ha.  
  
Åtgärd: Ordföranden tar med sig 
önskemålet. 

§ 6  Ev. information från 
ämneskoordinatorerna 

* Det antecknas att ämneskoordinatorerna 
önskar mer tid för handläggning av större 
frågor rörande förändring av utbildningen. T 
ex har genomförandet av planerings-
rapporten på Examensarbetet (HRO800) 
genomförts utan att i vart fall nuvarande 
ämneskoordinatorer varit så insatta eller fått 
möjlighet att diskutera med 
ämnesgrupperna. Ordföranden påpekar att 
tid givetvis ska ske om möjlighet finns.  
 
Ämneskoordinatorerna diskuterar om man 
ska ha gemensamma eller 
ämnesgruppsinriktade seminarier på 
Examensarbetet. Erik Björling påpekar att 
extra resurser kan behövas sättas in om 
alla ämnesgrupper även får ansvar för 
ämnesseminarier. Studierektor uppger att 
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kursen redan idag är mycket dyr samt att 
frågan om tilldelningen för i vart fall 
handledarrollen upplevts som 
underkompenserad. Det antecknas att för 
det fall extra resurser behövs måste dessa 
tas från någon annan kurs.  
 

§ 7  Ev. information från 
studievägledarna. 

* Det antecknas att informationsträffar 
rörande utlandsstudier hållits men att 
deltagandet inte varit så högt. Det kan bero 
på distansstudier på termin 5. Arbetet med 
att fortsätta arbetet med förbättring av 
internationaliseringsarbetet pågår.  

§ 8  Information/frågor från externa 
relationer  

* Ulrik Lork är inte närvarande.  

§ 9  Information/frågor från studierektor  * Studierektor informerar om att 
Dispensnämnden sammanträder 10 januari 
2023 samt att sista dag för inrapportering 
av resultat, hänförliga till perioden före 31 
december, är 11 januari 2023 (alla lärare 
ska ha fått mail om det sista datumets 
betydelse den 3 november 2022).  
 

§ 10  Information/frågor från 
ordföranden 

* Ordföranden berättar att 
bedömargruppens rapport kommer läggas 
ut på Canvas. Åtgärdsplanen (utkast) har 
skickats till GAN samt 
studentorganisationerna.  
 

§ 11  Kursplaner, litteraturlistor m m * Litteraturlistan för Innovationsrätt 
(HRS087) har inte fastställts. Kursansvarig 
lärare har sökts rörande detta. Beslut 
kommer att få fattas per capsulam.  
 
Påminnelse till ämneskoordinatorerna från förra UU-mötet: samtliga 

lärare som önskar göra justeringar av kursplan eller litteraturlista 

bör skriva en kortare motivering till ordföranden inför mötet. Syftet 

är att förenkla för ledamöterna att ta till sig ändringar och tillägg. 

§ 12  Kursrapporter och kvalitetsarbete  * Ordföranden uppger att arbetet med 
kursutvärderingarna fortsätter. 
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§ 13  Övriga frågor  Det antecknas att JF haft årsmöte med 
nyval av studentrepresentanter. 
Ordföranden uppmanar JF att gärna ta med 
sina efterträdare till januarimötet.  

 

Nästa möte äger rum på plats den 24 januari 2023 kl 13.00-15.00. 

Digitalt godkänd 2022-12 

 

Ylva Benson  Ann-Sophie Sallander Aron Westholm    

Protokollförare  Ordförande  Justeringsperson 


