
 

______________________ 

 

Umeå 

Rättsakademi 
______________________ 

 

 

Seminarium den 3 februari 2016 
 

Rättsprinciper i dömande och rättsbildning 
 

 
 
Föredragshållare Malin Brännström, doktorand vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Talar 

under rubriken Fastighetsrätten och egendomsskyddet – när rättssystem utmanas av 
europarätten. 

 
Stefan Lindskog, justitieråd i Högsta domstolen.  Talar under rubriken Rättsbildning 
genom prejudikat. 

  

Ruth Mannelqvist, professor vid juridiska institutionen, Umeå universitet.  Talar 

under rubriken Rättsprinciper i välfärd och socialförsäkring.  

 

Fredrik Wersäll, hovrättspresident, Svea hovrätt. Talar under rubriken Domarrollen i 

en föränderlig omvärld.  
 
Tid:  Onsdagen den 3 februari 2016 från kl. 09.30 till ca 17.00 med efterföljande buffé. 

Seminariet inleds med kaffe. Föreläsningarna börjar kl. 10.00. Lunchpaus ca kl. 
12.15-13.15. 

 
Plats:   Väven, P5, Storgatan 46 A, Umeå.  
 
Deltagaravgift:  2 000 kr per person. Lunch, pausförfriskningar och buffé med dryck ingår i avgiften. 
 
Anmälan:  Anmälan senast fredagen den 18 december 2015 till Robert Svedjetorp, 

robert.svedjetorp@kaiding.se 
 
Betalning:  Senast måndagen den 11 januari 2016 till bankgiro 5297-5398. OBS! Ange vilken 

arbetsplats och antalet personer som betalningen avser! 
 
I direkt anslutning till seminariet serveras en buffé. Ange särskilt om du vill stanna till buffén eller inte. Ange 
gärna redan vid anmälan om du t.ex. på grund av allergi har särskilda önskemål vad gäller kosten. 
 
Om platserna inte räcker till alla måste vi prioritera dem som först anmält sig.  
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Program: 
 
09.30-10.00  Fika. 

10.00-11.00  Fredrik Wersäll talar om domarrollen i en föränderlig omvärld. 

11.00-11.15  Paus. 

11.15-12.15  Malin Brännström talar om fastighetsrätten och egendomsskyddet. 

12.15-13.15  Lunch. 

13.15-14.15  Stefan Lindskog talar om rättsbildning genom prejudikat.   

14.15-14.45  Fika. 

14.45-15.45  Ruth Mannelqvist talar om rättsprinciper i välfärd och socialförsäkring.  

15.45-16.00  Paus. 

16.00-17.00  Paneldiskussion och frågestund.  

17.00-  Buffé. 

----- 

 
 
Umeå Rättsakademi är en allmännyttig ideell förening med ändamålet att verka för att jurister inom rättsväsendet 
och andra intresserade erbjuds möjligheter till regional vidareutbildning och diskussion i rättsliga frågor till 
självkostnadspris.  
 
Styrelsen för Umeå Rättsakademi: Hases Per Sjöblom, ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen 
(ordf.), lagmannen Agneta Ögren (vice ordf.), hovrättsrådet Hans Sundberg (kassör), chefsåklagaren Thomas 
Ennefors, enhetschefen Mikael Forsgren, advokaten Ulrika Lange, universitetslektorn Lena Landström samt 
advokaten Robert Svedjetorp (sekreterare).  

 


