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§ 1 

 
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare 
 
Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för lärarna att vara 
protokolljusterare 
 
Förslag: Annika Strömberg 
 
Nämndens beslut: att utse Annika Strömberg 
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§ 2 
 

Föredragningslistan 
 
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista 
 
Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan med följande tillägg 
under övriga frågor: 
- Finansiering av professorers forskning 
- Finansiering av nya labbet, byggnad 45 
- Forskningsmiljöer 
- Policy för byte av sammanträdesdag 

 

   
   

§ 3 
 

Genomgång av föregående protokoll 
 
Nämndens beslut: att lägga protokoll 2010:7 till handlingarna.  

 

   
   

§ 4  
 

Ny ledamot i forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämndens beslut:  
- att utse Elisabeth Häggström till ledamot av högskolans forskningsetiska 
råd fr.o.m. 2011-01-01. 

 

   
   
   

§ 5 
 

Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå 
bå.2011 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämndens beslut:  
-att tilldela profilområdet Byggd miljö (inkl. kemi) 24.8 Mkr för forskning 
och utbildning på forskarnivå bå.2011. 
(Bahram Moshfegh deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv. Svend Erik Mathiassen gick 
in som mötesordförande vid detta beslut ) 
 
-att tilldela profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv (inkl. 
folkhälsovetenskap) 25.2 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå 
bå.2011. 
(Svend Erik Mathiassen deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv) 
 
-att tilldela Naturvetenskap och elektronik 5 Mkr för forskning och 
utbildning på forskarnivå bå.2011. 
 
-att tilldela Ekonomiämnena 2.1 Mkr för forskning och utbildning på 
forskarnivå bå.2011. 
 
 

 



3 
 

 
 

-att tilldela Vårdvetenskap 2.3 Mkr för forskning och utbildning på 
forskarnivå bå.2011. 
 
-att tilldela Humaniora (filmvet., hist., litt. vet., svenskaspråket, engelska, 
MKV, statsvet., religionsvet.) 3.3 Mkr för forskning och utbildning på 
forskarnivå bå.2011. 
(Michael Gustavsson deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv) 
 
-att tilldela Samhällsvetenskap (did., ped, psykol., socialt arbete) 4.2 Mkr  
för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2011. 
(Sam Larsson deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv) 
 
-att tilldela medel för fyra doktorander (”åtaganden”) samt 300 tkr för bl.a. 
samverkan HiG – UU, totalt 2.5 Mkr. 
 
-att forskningsledarna kallas till nämndens sammanträde i februari 2011 för 
att redovisa strategier och principer för den interna medelsfördelningen.  

   
   

§ 6 
 

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämndens beslut:  
– att nämndledamöterna senast under v.50 lämnar synpunkter och 

kommentarer till forskningssekreteraren gällande riktlinjerna. 

 

   
   

§ 7 
 

Fastställande av utbildningsplan för Trädgårdsmästarprogrammet 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut: 
– att fastställa utbildningsplanen för Trädgårdsmästarprogrammet 180 hp. 

med redaktionella ändringar. 
 
Reservation från Michael Gustavsson: Eftersom jag inte anser mig ha 
tillräckligt underlag för att bedöma om programmet uppfyller basala 
vetenskapliga kriterier i alla delar och eftersom jag inte fått 
tillfredställande förklaringar på betydelsen av vissa formuleringar i 
beskrivningen av programmet, samt förklaringar på vad som kan framstå 
som inbördes divergerande målbeskrivningar, dvs. en eventuell divergens 
mellan kritiska och normativa mål, reserverar jag mig mot beslutet att 
godkänna utbildningsplanen i fråga. Reservationen grundar sig alltså inte i 
negativ kritik utan i att innebörden av vissa målformuleringar samt att 
beskrivningen av programmet inte är tillräckligt tydlig för att göra en 
initierad bedömning. 
 
 
Reservation från Sam Larsson: 1. Utbildningsplanen är 10 sidor lång och 
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synnerligen svåröverskådlig.  
2. Utbildningsplanen inleds med olika typer av allmänna målbeskrivningar 
med referens till Högskolelag resp. högskoleförordning både för 
högskoleexamen och kandidatexamen på nästan tre sidor (se under mål, 
punkt 2, 2.1.1 osv., sidorna 2-4). Därefter vidtar nya specifika 
målbeskrivningar för själva programmet för högskole- och 
kandiditatexamen på ytterligare nästan 2 sidor (punkt 2.3.1 och 2.3.2 sidan 
4-5). Sammanlagt blir det således nästan fem sidor målbeskrivningar vilket 
gör planen svåröverskådlig och oklar. Det är inte lämpligt att överlasta en 
utbildningsplan med så pass många olika typer av både allmänna och 
specifika målbeskrivningar. Hur är det tänkt att programmet skall uppfylla 
alla dessa mål? 
3. I utbildningsplanen har man bl.a. som mål att ge ett kritiskt vetenskapligt 
perspektiv men samtidigt utgår man från att vistelse i "natur och trädgård 
kan främja känslan av hälsa med tonvikt på livskvalitet och välbefinnande" 
(punkt 3, sidan 6). Detta är ett normativt påstående och något som väl 
istället borde kritiskt granskas i utbildningen. Det blir också mycket oklart 
vad som avses med livskvalitet och välbefinnande. Är det psykiskt 
välbefinnande i form av förebyggande av t.ex. depression och ångest som 
avses eller vad? Det blir oklart vad som menas med både livskvalitet och 
välbefinnande enär inga som helst definitioner eller preciseringar anges av 
dessa begrepp.  
4. Under punkt 3.2 undervisning och examination (sidan, 7) sägs att 
"projektbaserat lärande" skall vara ett bärande inslag i utbildningen och 
att undervisningen skall "spegla och ge erfarenheter av problem". Vidare, 
sägs att "Studenterna arbetar målinriktat mot professionella resultat". 
Detta är meningslösa allmänna skrivningar utan substans och innehål och 
som väl gäller för alla utbildningar på alla program. Det innehåller ingen 
information alls på vilket sätt som detta ger specifika pedagogiska bidrag 
till det aktuella programmet. 
  
Slutsats: Mot bakgrund av ovanstående anförda punkter bedömer jag 
utbildningsplanen som allför osystematisk och omständlig (10 sidor) för att 
kunna godkännas. Den uppvisar bristande stringens och total avsaknad av 
kortfattade och "to the point" systematiska beskrivningar av programmets 
väsentliga innehåll. Utbildningsplanens omständliga målbeskrivningar på 
olika nivåer inklusive oklara och motsägelsefulla programbeskrivningar 
gör den svåröverskådlig avseende både utbildningens mål, innehåll och 
struktur - något som väl är syftet med en 
utbildningsplan. Utbildningsplanen kan inte förstås och bedömas.  

   
   

§ 8 
 

Klassificering av utbildningsområde 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut: 
– att kursen Konstbaserat lärande och hållbar utveckling, 30 hp. HKK03A 

klassificeras till 50 % samhällsvetenskapligt samt 50 % övrigt 
utbildningsområde 
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– att kurserna IT och Design för lärande, 15 hp. PD125A och IT som resurs 
för lärare i förskola, förskoleklass och skola, 15 hp. PD234B klassificeras 
till 100 % samhällsvetenskapligt utbildningsområde 
 
– att kursen Kvinnopress, 7,5 hp. HME04E klassificeras till 100 % 
humanistiskt utbildningsområde 

   
   

§ 9 Redovisning av kvalitetsarbete 2010 för Utbildnings- och 
forskningsnämnden 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut: 
– att fastställa redovisningen av kvalitetsarbetet enligt bilaga. 

Bilaga 9 

   
   

§ 10 
 

Anställningsnämnden 
Information 
 
Föredragande: Stig Sörling 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
   

§ 11 
 

Verksamhetsuppdrag och budget bå. 2011 
Information 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
   

§ 12 
 

Indikatorer till kvalitetsarbete för utbildning och forskning 
Information 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
§ 13 Organisering av forskarutbildningsnämnd 

Information 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

§ 14 
 

Rapport från nämndens utskott och arbetsgrupper 
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Information 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämnden tackade för informationen. 

   
   

§ 15 
 

Förslag på sammanträdesdagar 2011 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämnden beslut: 
- att fastställa följande sammanträdestider för Utbildnings- och 
forskningsnämnden 2011 under förutsättning att medel ställs till 
förfogande. 2 feb, 23 feb, 23 mars, 27 april, 17 maj, 15 juni, 24 aug, 14 sep, 
12 okt, 16 nov, 14 dec. 

 

   
§ 16  

 
Anmälningar  

 1. Kanslibeslut, dnr: 52-732/08,  Beteckning: UFN 5:10, ”Förlängd 
disposition av medel till forskarutbildning” 

 

   
 2. Kanslibeslut, dnr: 52-732/08, Beteckning: UFN 6:10 , ”Förlängd 

disposition av medel till forskarutbildning” 
 

   
 3. Kanslibeslut, dnr: 52-833/19 , Beteckning: -, ”Ansökan om medel för 

deltagande i konferens 2011” 
 

   
   

§ 17  
 

Övriga frågor 
- Finansiering av professorers forskning.  
Michael Gustavsson lyfte frågan om finansierig av professorers 
forskning och om den kan betalas av grundutbildningsanslaget. 
Fördelning av lärares arbetstid regleras i Lokalt kollektivavtal, (§5). 
 
- Finansiering av nya labbet, byggnad 45.  
Svend Erik Mathiassen lyfte frågan om det finns någon 
finansieringsmodell för det nya labbet. Chefen för lokal- och service 
bjuds in till ett kommande sammanträde för att redogöra för detta. 
  
- Forskningsmiljöer 
Svend Erik Mathiassen föreslog att nämnden vid ett kommande 
sammanträde kan diskutera incitament för starka forskningsmiljöer 
utifrån det seminarium som hölls vid HiG 2 december 2010.   
 
 
- Policy för byte av sammanträdesdag 
Ulla Ahonen-Jonnarth  ställde frågan om det behövs en policy för när ett 

 

https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2578&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2579&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D%26edit%3D1%26id%3D2580&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
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byte av sammanträdesdag för nämnden ska göras?  Någon policy ansågs 
inte behövas. 

   
   

§ 18 Sammanträdets avslutande 
Ordförande avslutade mötet genom att tacka ledamöterna för årets arbete i 
nämnden och överlämnade i samband med detta en blomma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
_________________________ 
Marie Nilsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
_________________________ _________________________ 
Bahram Moshfegh Annika Strömberg 
Ordförande  Företrädare för lärarna 
   
 
 
 

 
   



  Bilaga § 9  
2010-12-09 

 
 
Rektor/btr Fastställt av ledningsgruppen 2010-08-31  
  Dnr 10-1133/08   
   

 

Bilaga 2 

1 

(a) Kvalitetsutveckling – resultat och effekter 
 
Mål: Främja förnyelse i grundutbildningen 
 
Resultat av olika åtgärder 
 

Nämnden har granskat akademiernas förslag till programutbud inför högskolestyrelsens beslut och ett resultat av 
denna granskning är att de nya utbildningsprogrammen inte har tillåtits starta utan att nämnden först har granskat 
och godkänt de nya programmens utbildningsplaner.  
 
Ett nytt utskott, utbildningsutskottet, har inrättats för att bereda och granska utbildningsplaner och de tillhörande 
kursplanerna. Utbildningsprogrammens innehåll, operationaliserat genom dess kurser, har varit i fokus för 
granskningarna i syfte att säkerställa att utbildningsprogrammens mål uppfylls genom kurserna samt i övrig 
tillgodose att utbildningen håller god vetenskaplig kvalitet.  
 
Nämnden har utsett ett examensrättsutskott för beredning av examensrättsansökningar oavsett om det rör 
generell examen som Högskolan själv har rätt att inrätta eller ansökningar som ställs till HSV. Ett resultat av 
detta är att en enhetlig hantering och utformning av ansökningar har främjats. Under året har miljöteknik inrättas 
som huvudområde i kandidatexamen efter beredning i utskottet och rekommendation från nämnden. En ansökan 
om att inrätta Svenska språket som huvudområde i magisterexamen har tagits tillbaka efter granskning av 
examensrättsutskottet och av sakkunniga utsedda av utskottet. En ansökan om att erhålla civilekonomexamen har 
skickats in till HSV efter granskning och beredning av utskottet. En ansökan om att erhålla civilingenjörsexamen 
har granskats och beretts inom utskottet.  
 
En reviderad arbetsordning vad gäller inrättande och avveckling av huvudområden, dnr: 70-656/10, har beslutats 
och implementerats för att säkerställa att huvudområden som inrättas vid Högskolan eller examensrätter som 
söks via HSV uppnår en god kvalitet. Revideringen föranleddes av Högskolans förändrade organisation och 
ansvarsförhållanden där akademierna har erhållit ansvaret och ledning av utbildningsprogrammen varför en 
uppdelning av tidigare arbetsordning var påkallad.   
 
Genom den förändrade organisationsstrukturen har nämnden delegerat beslutsrätten vad avser fastställande av 
kursplaner till akademichef (enligt § 11, protokoll 2010:1). Ett resultat av delegationen är att nämnden har 
erhållit möjlighet att följa upp och granska kursplaner.  
 
 
Samlade effekter 
 

Genom utbildningsutskottet har utbildningsprogrammens innehåll i högre grad än tidigare kommit i fokus och en 
starkare koppling mellan kurser och utbildningsplan har uppnåtts.  Genom den förändrade organisationsstrukturen 
har den nya gemensamma nämnden fått se över rutiner vad gäller ärendehantering . Diskussion om nämndens roll 
och ansvar har förts under det gångna året vilket får ses som en effekt av de förändrade strukturerna och 
ansvarsförhållandena.  
 
 
 
Mål: Tillgodose såväl studenternas som arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens 
 
Resultat av olika åtgärder 

 

 
Forskarexamensrätt har sökts för området Byggd miljö med byggnadens energisystem respektive inomhusmiljö 
som ingående forskarutbildningsämnen vilket högskolan också sedermera erhöll.  
 
Nämnden har som ett resultat av erhållandet av doktorsexamensrätt tillsatt en arbetsgrupp för organisering av 
forskarutbildningen och kommer att besluta om inrättande av en forskarutbildningsnämnd för att ansvara för 



  Bilaga § 9  
2010-12-09 

 
 
Rektor/btr Fastställt av ledningsgruppen 2010-08-31  
  Dnr 10-1133/08   
   

 

Bilaga 2 

2 

forskarutbildning vid Högskolan. Detta utskott ska ha det operativa ansvaret för forskarutbildningen och utgöra 
forum för kvalitets- och policyfrågor. 
 
Genom organisationsförändringen har nämnden utsett en ny anställningsnämnd samt delegation till densamma. 
För att bli mer delaktig i anställningsärenden är anställningsnämndens ordförande föredragande vid varje 
nämndsammanträde.  Anställningsnämnden utgör en viktig del i processen för vad gäller rekrytering av 
vetenskapligt kompetenta lärare vilket är centralt för utbildningens kvalitet. 
 
Samlade effekter 

 

Nämnden har under sitt första år haft flera tillfällen till diskussion om kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning.  
 
 
Mål: Öka exponeringen för vetenskapssamhällets kvalitetsbedömning av forskningen 
 
Resultat av olika åtgärder 
 

Riktlinjer för antagning till oavlönad docent vid Högskolan i Gävle har tagits fram vilket är en åtgärd för att 
stärka högskolans kompetens och anställdas möjligheter till kompetensutveckling.  
 
Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2011 skedde enligt en i jämförelse med 
tidigare år förändrad rutin. I syfte att än tydligare understryka strategidokumentets betoning av 
forskningsprofilernas utveckling - Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv - och i linje med betoningen 
av vikten att bygga upp övriga kraftfulla forskningsmiljöer begärdes underlag in från forskningsledarna vid de tre 
akademierna. Underlaget skulle vara utformat så att mindre av tillbakablick, mera av planerade verksamheter 
skulle framgå såsom rekryteringar, anställning av doktorander, kompetensutveckling inom forskargruppen, 
portfölj med ansökningar om externa medel etc.  
 
De inlämnade underlagen uppvisade genomgående en jämn kvalitet vid behandlingen i UFNs forskningsutskott. 
De blev också föremål för "hearing" vid ett sammanträde med UFN varvid kompletterande upplysningar kunde 
efterfrågas/lämnas. En bit in på nyåret 2011 kommer ännu en överläggning med forskningsledarna att äga rum.  
 
 
Samlade effekter 
 

En effekt av denna nya hanteringsordning är iakttagbar redan nu: proceduren blir snabbare, handläggningstiden 
minskar. En annan god effekt så här långt är att beredningen av inlämnade underlag sker i forskningsutskottet, 
sammansatt av högt meriterade seniora forskare. Förhoppningen att den nya hanteringsordningen skulle medföra 
ökat kollegialt inflytande torde ha infriats. 
 
 
 
Mål: Främja effektivitet, tillgänglighet och service 
 
Resultat av olika åtgärder 
 

I och med den nya organisationen har informationen om utbildnings- och forskningsnämnden på webben setts 
över och reviderats.   
 
Samlade effekter 
 

Informationen som rör nämnden och som publiceras på webben har blivit mer tillgänglig.  
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