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Mötesformalia
§1

Mötets öppnade
HS 2020-04-23/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
§2

Dagordning

HS 2020-04-23/2

Dagordningen fastställs.
§3

Föregående protokoll
HS 2020-04-23/3

Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport
§4

Rektors rapport
HS 2020-04-23/4

Föredragande: Rektor
Rektor rapporterar bl.a. kring följande:
Övergripande
a) Corona-pandemin
Redogör för vidtagna åtgärder för att upprätthålla verksamheten i
stort sett oförändrad. En kontinuitetsplan är framtagen och
utgångspunkten för de vidtagna åtgärderna är
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Övergång till enbart nätbaserad undervisning skedde mellan den
17 och 18 mars, en omställning som med stort engagemang av
alla berörda gick väldigt bra.
Utvärdering av krishanteringen vid HDa kommer att göras så
småningom. Fram till nu kan man konstatera att den tillfälliga
utökningen av rektors ledningsråd med representanter från fack,
NGL-c och studentservice varit mycket positiv, alla medarbetare
ges ett stort tack för visat ansvar och initiativförmåga.
Rektor ingår i Länsstyrelsens krisledningsgrupp.
b) Universitetskanslersämbetet (UKÄ), planerade aktiviteter skjuts
fram

HÖGSKOLAN DALARNA (HDa)
Högskolestyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-04-23

Med anledning av Corona skjuts tidplanen för UKÄ:s tematiska
utvärdering av hur lärosäten arbetar med breddad rekrytering
fram ett år och UKÄ:s kartläggning av hur ämnes- och
yrkeslärarutbildningar förbereder för arbete i kommunal
vuxenutbildning skjuts fram sex månader.
c) Möte med statssekreteraren 24/4
Landets rektorer är inbjudna till den politiska ledningen som vill
förhöra sig om hur lärosätena påverkas av pandemin.
d) Nätbaserat
Med anledning av att HDa har omfattande kompetens och
erfarenhet gällande nätbaserat lärande har HDa erbjudit sig att
vara ett nationellt resurscentrum inom området. Argumenten är
att säkerställa utvecklingskvalitet över tid, utveckla det
nätbaserade lärandet och etablera svensk utbildningssektor
internationellt, gärna i samarbete med något annat lärosäte.
Redovisning av genomförda möten, bland annat nämns:
e) Riksdagens utbildningsutskott s-grupp
Utbildningsutskottets s-grupp besökte HDa den 21/2, ett särskilt
intresse visades för lärarutbildningen.
f) Statliga myndigheter i Dalarna 1/4
Landshövdingen bjöd in regionens myndighetschefer för att
diskutera pandemin på länsnivå samt förhöra sig om läget på
myndigheterna.
g) Politikerdialog 8/4
Rektor har träffat den politiska ledningen i Falu och Borlänge
kommun.
h) Introduktionsdag för nyanställda
Genomförs två gånger per år. Rektor deltar.
i) Utbildningsdag för samtliga chefer inom HDA
Utbildningsdagar sker med viss regelbundenhet, temat denna
gång ”Fånga tidiga tecken”.
j) Region Dalarna
Dialog med Region Dalarna avseende ny regional
utvecklingsstrategi (RUS). Vicerektor samverkan deltog.
k) Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020
Stipendium delas ut till studenter som utifrån goda studieresultat
och sitt sociala engagemang varit bra förebilder för andra
studenter. Dalarnas studentkår och vicerektor samverkan deltog.
l) UKÄ-grupp: Digital spetskompetens
Rektor deltar.
m) SUHF-grupp: Digitaliseringsgruppen
Rektor deltar
n) Möte med ministern för högre utbildning och forskning
Syfte: Högskolornas arbete utifrån det nya coronaviruset. Rektor
deltog.
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Under uppsikt:
o) Oförutsedda uppgifter av Corona
”Det postpandemiska samhället”, diskussionsämne vid
kommande styrelsemöte.
p) Arbetsmiljöutredningen inom forskningsprofilen Komplexa
system- mikrodataanalys
Enligt bedömning finns inga juridiska hinder för att verksamheten
ska kunna gå tillbaka till det normala. Åtgärder har vidtagits för
att möjliggöra återgången.
q) Studentkårens ekonomiska situation med anledning av Corona
Uteblivna intäkter om introduktionsveckan behöver ställas in.
Beslut

§5

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Förutvarande
folkskoleseminariets i Falun samfond
HS 2020-04-23/5

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

HDa 1.4-2020/536

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen
Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med
anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till studieresor för studenter inom
sektorn för undervisningsyrken vid HDa.
Meddelas att utdelningsgraden har förbättrats, under 2019 delades 90 %
av möjlig kapacitet ut.
Högskolestyrelsen beslutar
a) att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun
samfonds årsredovisning för 2019.
Information/diskussion

§6

Strategiska effekter av Corona – på kort och lång sikt samt
nätburet
HS 2020-04-23/6

Föredragande: Rektor
Strategiska effekter på kort och lång sikt kommer att behandlas som en
diskussionspunkt på kommande möte.
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Nätburet behandlas under rektors rapport, pkt 4d.
§7

Kvalitetsrapport 2019
HS 2020-04-23/7

Föredragande: Rektor
Utgår – Kvalitetsrapporten presenteras på kommande möte.
§8

Antalet sökande till höstens utbildningar

HS 2020-04-23/8

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
Redogörelse ges av ansökningsstatistiken för höstens kurser och
program, i relation till föregående år och i jämförelse med övriga
lärosäten. Noteras särskilt att HDa, enligt statistik från Universitets- och
högskolerådet (UHR), har fått störst ökning jämfört med föregående år
av totalt antal sökande till enbart program av landets 38 lärosäten.
Campusutbildningar med internationell antagning har en positiv
utveckling men befaras påverkas av effekter av pandemin såsom
reserestriktioner över landsgränserna.
Övriga effekter av pandemin kommer att diskuteras på kommande möte.
Presentationsmaterialet bifogas protokollet.
§9

Pågående projekt

HS 2020-04-23/9

Implementering av strategin
Föredragande: Stina Eklund, chef Avdelningen för studentservice och
Sofia Reyier Österling, utvecklingssamordnare
Projektdirektiv för implementering av Högskolan Dalarnas strategi
beslutades av högskolestyrelsen december 2019. Arbetet med
implementeringen har pågått sedan dess och rapport för delprojekt 1
”Sammanhållna akademiska miljöer och strukturer för kollegialt
inflytande” är nu redo att skickas ut på remiss till högskolans personal.
Förslag på sammanhållna akademiska miljöer, organisation och
styrmodell kommer att läggas på styrelsen bord för beslut på kommande
möte.
De övriga delprojekten är:
2. Utveckling av verksamhetscykel, gemensam för utbildning och
forskning
3. Roller, ansvar, linjeorganisation och arenor för dialog
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4. Högskolans värdegrundsarbete
5. Stödets organisation
Campus Borlänge (uppskattning av flyttkostnader)
Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén,
förvaltningschef
Meddelas att upphandling av huvudentreprenör är i sin slutfas,
offentliggörs v 18.
Avseende flyttkostnader inväntas underlag för att kunna ge en tillförlitlig
uppskattning, det finns osäkerheter i vad som ska flyttas med och vad
som ska avyttras, rapport om labben kommer inom kort. Inkomna
underlag kommer att behandlas av rektors ledningsråd och presenteras
vid kommande styrelsemöte.
Campus Falun (lägesrapport)
Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén,
förvaltningschef
Ventilationsprojektets del 1, inbegriper hus A, går enligt plan. Delprojekt
2 står i begrepp att starta så fort verksamheten tillåter. Arbetet i
ljusgården går fortare än planerat.
Meddelanden
§ 10

Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2019
HS 2020-04-23/10

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
§ 11

Rektorsbeslut

HS 2020-04-23/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.
Övrigt
§ 12

Övriga frågor

HS 2020-04-23/12

Personalföreträdare i Personalansvarsnämnden (PAN)
Ingivare: Carin Tärestam, personalföreträdare
Två personalföreträdare samt ersättare till dessa är utsedda att
representera arbetstagarna i PAN. Fråga som ställs är: Kan ersättare
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närvara vid PAN-möte även om ordinarie närvarar? Ordförande och
rektor uppdrar sig att bereda frågan och återkomma vid kommande möte.
Avslutning
§ 13

Nästa sammanträde

HS 2020-04-23/13

8 juni, 2020
§ 14

Mötet avslutas
HS 2020-04-23/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande

Nyckeltal förändring 2020/2019

Procentuell förändring samt nationell placering

Topp tre nationellt

Sökande totalt

36 % och 4:a nationellt

HB, BTH, FHS

Sökande totalt 1:a hand

17 % och 11 nationellt

BTH, FHS, HB

Totalt antal sökande enbart program

39 % och 1: nationellt

HDa, FHS, RKH

Sökande program 1:a hand

29 % och 6:a nationellt

FHS, GIH, SHH

Riket totalt
varav utbildningsprogram
varav kurser
Antal sökalternativ, utbildningsprogram
Antal sökalternativ, kurser

+ 13,0 % (+46 837 anm.)
+ 11,2 %
+ 9,4 %
- 0,6 %
+ 1,3 %

Högskolan Dalarna
• Totalt söktryck

+ 36,5 % (7 025 anm.)

• 1ahandsansökningar totalt

+ 17,3 % (1 520 anm.)

• 1ahandsansökn. utbildningsprogram
(inklusive senare del av program)

+ 29,4 % (713 anm.)

• Antal sökalternativ, utbildningsprogram

- 1,5 % (-1 st.)

• 1ahandsansökn. kurser/kurspaket

+ 34,7 % (4 314 anm.)

• Antal sökalternativ, kurser/kurspaket

+ 8,4 % (62 st.)

Större förändringar, antal förstahandsanmälningar
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (distans)
Kompl. ped. utb., gymnasieskolan, 90 hp (distans)
Socionomprogrammet, 210 hp
Film- och TV-produktion, 180 hp
Grundlärarprogrammet årskurs F-3, 240 hp (distans)
IT-säkerhet och mjukvarutestning, 180 hp
Barnmorskeprogrammet, 90 hp (tre orter)
Grundlärarprogram årskurs 4-6, arbetsintegrerad, 240 hp
Vårdutbildningar, totalt (6 program)
Ekonomi och samhällsvetenskap, totalt (7 program)

+ 261 anm. (Ʃ 478 anm.)
+ 42 anm. (Ʃ 115 anm.)
+ 36 anm. (Ʃ 259 anm.)
+ 31 anm. (Ʃ 142 anm.)
+ 21 anm. (Ʃ 60 anm.)
+ 21 anm. (Ʃ 50 anm.)
+ 20 anm. (Ʃ 94 anm.)
- 43 anm. (Ʃ 139 anm.)
+ 264 anm. (Ʃ 709 anm.)
+ 178 anm. (Ʃ 604 anm.)

Nya utbildningsprogram, antal förstahandsanmälningar
• Global sexuell och reproduktiv hälsa, 60 hp

119 anm.

(varav 33 behöriga)

• Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, 180 hp
• Industriell ekonomi – Högskoleexamen, 120 hp

23 anm.
226 anm.
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HDa
Socionom
Sjuksköterska

Riket

+ 16 % (19 % män)

+ 9%

+ 120 % (16 % män)

+ 30 %

(sjuksköterska vt 2020 + 82 %)

Kompl. ped. utb.

+ 31 % (41 % män)

+ 18 %

Förskollärare

+ 6 % (9 % män)

- 6 % (7 % män)

Grundlärare

- 12 % (28 % män)

+ 13 % (16 % män)

Ämneslärare

+ 8 % (29 % män)

+ 12 % (45 % män)

Högskoleingenjör

+ 23 % (75 % män)

+6%

Högskoleingenjör
- Byggteknik

27 anm. (of.)

- Energi

13 anm. (+2 anm.)

- Hållbara energisystem

23 anm. (nytt)

- Maskinteknik

16 anm. (-2 anm.)

Övriga treåriga program
- Bygg- och samhällsplanerarprogram

26 anm. (+15 anm.)

- Informationsdesign – kandidatprogram

21 anm. (-10 anm.)

- IT-säkerhet o mjukvarutestning

50 anm. (+21 anm.)

- Systemvetenskapligt program

73 anm. (-8 anm.)

Tvååriga program
- Byggteknik – Produktion och förvaltning

19 anm. (-9 anm.)

- Utveckling av eTjänster

223 anm. (+13 anm.)

Ettårigt tekniskt program
- Tekniskt basår

53 anm. (+13 anm.)

47 % 1ahandssökande (1 543 st.) till distansutbildning, totalt
14 olika utbildningsprogram
varav 489 (31 %) inom lärarutbildningen

Ökning med 47 % (705 st.) totalt jämfört med hösten 2019
(sjuksköterskeprogrammet 478 st., industriell ekonomi 226 st. m.m.)

Ht 2020
Ekonomi/samhvet.

Ht 2019

Ht 2018

Ht 2017

Ht 2016

Diff. ‐19

Diff % ‐19

604

426

361

352

391

178

42 %

23

23

39

41

35

‐

‐

367

351

304

314

271

16

5%

25

36

9

8

14

‐11

‐ 31 %

Lärarutbildning

841

794

771

693

520

47

6%

Medier

278

269

251

278

294

9

3%

Socialtjänst

259

223

196

203

244

36

16 %

Teknik

177

160

251

294

310

17

11 %

Vård

709

445

509

519

470

264

59 %

3 283

2 727

2 691

2 702

2 549

556

20 %
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Socialtjänst 8% (of.)

Lärarutbildning 26% (29 %)

Ek/Samhällsvet
18% (16 %)

Humaniora 1% (1 %)

Data/IT 11% (13 %)

Teknik 5% (6 %)

Vård 22% (16 %)

Medier 8% (10 %)
Idrott 1% (of.)

Campusprogram, avancerade nivå
Solar Energy Engineering (120 hp)
Solar Energy Engineering (60 hp)
Business Intelligence (60 hp)
Data Science (120 hp)
Business Studies (60 hp)
Tourism Dest. Development (60 hp)
Energy Efficient Built Env. (60 hp)
Material Eng. & Product Dev (120 hp)
Economics (60 hp)
Grundnivå
International Tourism Mgement (180 p)
3:e året systemvetenskap (60 p)
English for Academic Purposes (30 hp)

Antagna Bet.skyldig
32
3
42
38
25
26
35
20
25
78
13
100

Stipendier Andel män

26
2
31
35
14
13
22
8
16
?
samtliga
samtliga

9

67 % män

8
2
4
4
8
2
5

75 % män
100 % män
75 % män
50 % män
38 % män
100 % män
40 % män

13

77 % män

Distansprogram

Antagna

Dem., Citizinship & Change (60 hp)
English Literature (60 hp)
English, Linguistics (60 hp)
Global Sexual Reproductive Health (60 hp)

17
5
6
50

Bet.skyldig
‐
1
‐
42

Stipendier
‐
‐
‐
9

44 % män

Stipendier
I år begär HDa fortsatt in motiveringar i form av en kort video i stället för skriftliga
motiveringar. Se exempel här.
Hittills har stipendier erbjudits till 64 nyantagna sökande till ett totalvärde av ca 3,1 mnkr.
Sökande till International Tourism Management erbjuds stipendium från årskurs 2 utifrån
bra akademisk prestation under år 1.

• HDa ökade antalet antagna studenter till avancerade utbildningar med
38 % jämfört med ht 2019, att jämföra med den nationella ökningen som
uppgick till 13 %. Ökningen var procentuellt sett den tredje högsta i
Sverige och beror till stor del på det nya magisterprogrammet inom
Global sexuell och reproduktiv hälsa.
• Flera internationella sökande använder möjligheten till bedömning via
reell kompetens.
• Många sökande med sena anmälningar och/eller sena kompletteringar
väntar på behörighetsbedömning. Samtliga program förutom Magister
Business Intelligence och Master Data Science tar fortfarande emot sena
anmälningar.
• Sökande finns från totalt 143 länder.

Riket: 42 % upp till 24 år (ht 2019: 42 %)
9,5% (8,7%)

0,5% (0,4%)

2,7% (2,5%)

25,4% (27,0 %)

18,4 % (18,5 %)

43,5% (42,9 %)
‐24

25‐34

35‐44

45‐54

55‐64

65+

Utbildningsprogram
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
1 864 anm. (143 %)
Utveckling av e-Tjänster, 120 hp
1 241 anm. (38 %)
Socionomprogrammet, 210 hp
1 136 anm. (17 %)
International Tourism Management, 180 hp 680 anm. (-4 %)
Industriell ekonomi, 120 hp
642 anm.

Kurser
English for Academic Purposes, 30 hp
Italienska nybörjarkurs, 15 hp (50 %)
Bygg-CAD, 5 hp (25 %)
Objektorienterad programmering, 7,5 hp (25 %)

1 147 anm.
660 anm.
646 anm.
632 anm.

