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Protokoll 2022:4 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022:4 
Närvarande ledamöter 
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande 
Björn Haglund, ledamot 
Anders Brandt, ledamot 
Tomas Källquist, ledamot 
Maria Engström, ledamot  
Pia Tham, ledamot 
Iulian Cananau, ledamot 
Närvarande övriga 
Sam Westman, studentrepresentant 
Jorun Bergström, examenshandläggare 
Johan Edqvist, samordnare 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare 
Joel Jansson, samordnare 
Frånvarande 
Annie Boberg, studentrepresentant  
Sekreterare 
Petra Adebäck 
______________________________________________ 

 
§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 

Ordförandes förslag: Ordförande samt en representant för ledamöterna  
att vara protokolljusterare. 
Nämndens beslut:  
-att utse Julia Åhlén  

 

§ 2 Föredragningslistan 
Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista 
Nämndens beslut: 
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

 

§ 3 Föregående protokoll 
Nämndens beslut: 
-att lägga föregående protokoll, 2022:3, till handlingarna. 

 

  



 
 
 

§ 4 Process för förlängning av rektors förordnande  
HIG-STYR 2021/66  
Föredragande: Ingegerd Palmér och Tomas Nylund 
Nämndens beslut.  
-att stå bakom styrelsens förslag 
-att synpunkter som framkommit under sammanträdet sammanställs och  
skickas till högskolestyrelsen. 

 

§ 5 Projektplan för kvalitetssäkringsarbetet, kort information 
HIG-STYR 2020/121 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 
Föredragande informerade nämnden om projektplan för  
kvalitetssäkringsarbetet.  

 

§ 6 EVL:s roll i den kollegiala granskningen 
Föredragande: Johan Willander och Julia Åhlén 
Nämnden hade workshop om vilken roll Enheten för verksamhets- och 
ledningsstöd (EVL) kan ha i bedömargrupperna i den kollegiala granskningen, 
vilka kompetenser EVL kan bidra med och vilka kvalitetsaspekter EVL kan 
vara med och granska.  
 

 

§ 7 Information från studentkåren 
Föredragande: Sam Westman 
Vice ordförande för Gefle Studentkår informerade om kårens pågående arbete 
med sektioner. 

 

§ 8 Information från kvalitetssamordnare 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 
Föredragande informerade nämnden om UKÄ:s pågående granskning av 
specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning distriktssköterska och att en  
konferens om lärosätesgranskningen ska hållas inom ett par veckor.  

 

§ 9 Anmälningar  
 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka)  
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde  (Ctrl-klicka)  
 3. Ordförandebeslut  Bilaga § 09.3 
 4. Minnesanteckningar Bilaga § 09.4 

§ 10 Övriga frågor 
Iulian Cananau informerade nämnden om seminarium om samhällsutmaningar 
anordnat av humaniora den 18 maj. Samtidigt hälsades nämndens ledamöter  
välkomna till seminariet.  

 

 Mötet avslutas  
 

https://intranat.hig.se/download/18.7b9f9cc6179889c481b5c870/1624869150124/Process%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rl%C3%A4ngning%20av%20rektors%20f%C3%B6rordnande.pdf
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/hogskolestyrelsen
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/namnder-rad-och-utskott/anstallningsnamnden
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