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Protokoll 2022:5 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022:5 
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 
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 med en anmäld övrig fråga.  

 

§ 3 Föregående protokoll 
Nämndens beslut: 
-att lägga föregående protokoll, 2022:4, till handlingarna. 

 

§ 4 Arbetsgrupp som formulerar kvalitetsuppdrag 
Föredragande: Johan Willander 
Nämndens beslut: 
-att bilda en arbetsgrupp med Julia Åhlén, Mats Djupsjöbacka, Pia Tham, Björn 
Haglund och Johan Willander. 
-att Mats Djupsjöbacka är sammankallande  

 



 
 
 

§ 5 Lista över Högskolans forskningsämnen, kortare process för justeringar 
HIG-UTB 2021/189 
Föredragande: Veronica Liljeroth, Catharina Carlsson 
Föredragande presenterade ett förslag på kortare process för uppdatering av 
listan. Nämnden diskuterade förslaget. Nämnden beslutade att införa denna 
kortare process från september 2022. Processen beskrivs kortfattat enligt 
följande. Två gånger per år skickar sekreterare för UFN listan till akademierna 
för översyn, vid behov justeras listan av avdelningschefer som sänder listan åter 
till UFN/forskningssamordnare för godkännande. Därefter uppdateras  
listan på webbservern samt på webbsidor av webbredaktionen, AKE.  

 

§ 6 Utvärdering av SFO:er – information 
Föredragande: Johan Edqvist 
Föredragande informerade om arbetet samt om de preliminära slutsatser av 
utvärderingens datainsamlingsfas som hade inkommit samma morgon.  

 

§ 7 Student- och doktorandombud, presentation 
Gäst: Liv Nilsson 
Nämnden gästades av nyligen tillträdda student- och doktorandombudet  
Liv Nilsson som berättade om sitt uppdrag. 

 

§ 8 Uppföljning av beslut UFN år 2021 och 2022 
Nämndens sekreterare presenterade en uppföljning av de beslut som nämnden 
fattat under perioden januari 2021-maj 2022. Nämnden diskuterade hur detta  
också kan synliggöras till verksamheten på bästa sätt. 

 

§ 9 UFN:s årshjul, information 
Nämndens sekreterare höll en kort presentation om arbetet med nämndens 
årshjul.  

 

§ 10 Workshop – Kvalitetspolicy  
HIG-STYR 2018/54 
Föredragande Julia Åhlén och Johan Willander  
Föredragande Johan Willander informerade om vad som tagits upp på mötet 
rektors beredningsutskott avseende frågan om förslag till förändringar i  
kvalitetspolicyn. 

Föredragande Julia Åhlén informerade vidare om arbetsgruppens arbete. 
Arbetsgruppen kvalitetsutveckling genom kollegial granskning hade med 
anledning av revideringsarbetet några frågor att förankra med UFN. Nämnden 
höll workshop för att ta fram förslag som rör kvalitetsaspekter. Julia Åhlén 
kommer att sammanställa med nämndens återkopplingar från dagens  
workshop. 

 

§ 11 Deltagare i arbetspaket  
HIG-STYR 2020/121 
Föredragande: Johan Willander 

Nämndens beslut: 
-att fastställa förslaget med deltagande i arbetspaket från UFN med  
Maria Engström i arbetspaket 5 (ny kvalitetssäkringsprocess för administration 
och stödverksamheten som motsvarar processen kvalitetsutveckling genom 
kollegial granskning inom kärnverksamheten),  

 



 
 
 

Tomas Källquist och Pia Tham i arbetspaket 6 (kursvärderingsprocessen),  
Iulian Cananau i arbetspaket 7 (kommunikation),  
Julia Åhlén och Björn Haglund i arbetspaket 8 (jämställdhet). 

§ 12 Workshop – Remiss till UFN, Besluts- och delegationsordningen 
Föredragande: Johan Willander 
Nämnden hade workshop för att ta fram underlag till remissvaret. En grupp 
bestående av Johan Willander och Tomas Källquist får i uppdrag att 
sammanställa de synpunkter som inkommit samt att skicka remissvaret. 

 

§ 13 Information från Gefle studentkår 
Föredragande: Sam Westman 
Föredragande presenterade aktuellt arbete för Gefle studentkår som nu går mot 
slutet av sitt verksamhetsår. Vid sammanträdet deltog även Lovisa Marklund  
som är vald till ny vice ordförande för nästa verksamhetsår.  

 

§ 14 Information från central kvalitetssamordnare 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 
Nämnden informerades om att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska granska 
hur de utför sitt uppdrag. Dessutom ska UKÄ, år 2023, börja granska 
uppdragsutbildning på universitet och högskolor. Självvärderingen vad gäller 
granskningen av specialistsjuksköterskeutbildningen har skickats in till UKÄ 
och ämnesgruppen fick beröm för ett bra jobb. Avslutningsvis informerade  
föredragande om den återföringskonferens som Högskolan deltagit vid. 

 

§ 15 Anmälningar  
 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka)  
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde  (Ctrl-klicka)  
 3. Ordförandebeslut  Bilaga § 15.3 
 4. Minnesanteckningar Bilaga § 15.4 

§ 16 Övriga frågor 
Ledamot Iulian Cananau anmälde övrig fråga angående om det finns möjlighet 
att se över rutinerna för disciplinnämnden och om en särskild utredare kan vara 
den som föredrar i disciplinnämnden i stället för anmälaren. Eftersom 
disciplinnämnden härrör till ledningskansliet hänvisades Iulian Cananau till 
disciplinnämndens sekreterare i stället. 
 
Ledamot Iulian Cananau lyfte även frågan om publicering av examensarbeten i 
publiceringsdatabasen DIVA. Nämnden återkommer till frågan under hösten -22.  

 

 
 
Vid protokollet 
 
Petra Adebäck, sekreterare 
 
 
Justeras av: 
 
 
Johan Willander, ordförande   Julia Åhlén, vice ordförande.  

https://intranat.hig.se/organisation--styrning/hogskolestyrelsen
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/namnder-rad-och-utskott/anstallningsnamnden
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