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Protokoll 
 

Mötesdatum: 2022-10-26 

Plats: Sal A247, Campus Borlänge 

Närvarande: Christina Bellander, ordförande 
Martin Norsell, rektor 
Johannes Hylander 
Kenneth Carling 
Carl Olsmats 
Thomas Sedelius 
Johanna Strickert 
Anton Bergström 
Ebba Erkas 
 

Frånvarande: Petter Aasen 
Thommy Backner 
Mia Eriksson 
Marie Granlund 
Joakim Malmström, vice ordförande 
Karin Ringsby 
 

Övriga: Jörgen Elbe, prorektor 
Katarina Johansson, högskoledirektör 
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling 
och samverkan 
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning 
Anna-Carin Johansson, personalföreträdare 
Michail Tonkonogi, personalföreträdare 
Föredragande enligt dagordning 

1 Mötets öppnande, närvaro 
HS 2022-10-26/1 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  

2 Dagordning 
HS 2022-10-26/2 

Dagordningen godkänns. 

3 Föregående mötesprotokoll 

 PROTOKOLL 
 
Mötesdatum 
2022-10-26 
 
Organisation 
Högskolestyrelsen 
 
Diarienummer 
C 2022/236 
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HS 2022-10-26/3 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

4 Rektors rapport 
HS 2022-10-26/4 

Rektor rapporterar bland annat om följande: 

• Ukraina – KK-stiftelsen har genomfört en utlysning om medel till stöd för ukrainska forskare, 
Högskolan Dalarna har lämnat in två ansökningar om stöd för att erbjuda ukrainska forskare 
en professionell fristad. 

• Teknik500 – utvärderingen kan ge konsekvenser för kvalitetsarbetet. Presentation av 
utvärderingsrapporten, se punkt 8. 

• Examinationstillstånd förskollärarexamen – UKÄ genomför intervjuer den 3/11 med 
anledning av högskolans ansökan om förskollärarexamen. 

• Rekrytering av prefekt till Institutionen för information och teknik pågår. 

Möten 

• Lärosäten Norr – på dagordningen avhandlades bland annat omställningsstudiestöd och 
livslångt lärande.  

• En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, dir 2022:85 – Ingrid Petersson är 
utsedd till särskild utredare och uppdraget ska vara klart 30/9–2023. 

• SUHF Förbundsförsamling 
• Strategiska tjänstemannagruppen, delar ur rektorsfunktionen träffar tjänstemannaledningen vid 

Falu respektive Borlänge kommun regelbundet. 
• Ljungbergsfonden 
• Lärosäten Öst – omgång två av ”Ledarskapsprogram för erfarna chefer inom Lärosäten öst” är 

avklarad och överenskommet är att ledarskapsprogrammet ska fortsätta. 
• Statskontoret – seminarium ”Är förhandlingsuppdrag en bra metod för att lösa stora 

samhällsutmaningar?” 
• Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor (SUHF) 
• Disciplinnämnd 
• Kvalitetsråd 

Kommande händelser 

• Möte med Riksrevisionen 
• The Agreement on Reforming Research Assessment  
• Rektor bjuder i vår in till politikerfrukost, politiker från lokal-, regional- och riksnivå 

(Dalabänken) kommer att bjudas in. 
• Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har tidigare granskat forskarutbildningen i 

Mikrodataanalys (MDA) men MDA har inte vidtagit åtgärder inom given tidsram. Därför 
kommer troligen UFN rekommendera att det görs ett uppehåll i antagningen av doktorander 
till dess bristerna är hanterade. Rektor avser besluta i enlighet med UFN:s förslag när det finns 
ett justerat protokoll. 

• Högskolan har fått utmärkelsen ”Student Favourite in Europe” i en internationell studie om 
hur internationella studenter blir bemötande. 
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• Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, är utsedd till ordförande i UKÄ:s nationella expertgrupp 
för beredning av omprövningsärenden. 

5 Beslut: Personalansvarsnämnd - ledamöter 
HS 2022-10-26/5 
Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör 

Vid Högskolan Dalarna finns en personalansvarsnämnd (PAN) inrättad i enlighet med bestämmelserna 
i Högskoleförordningen 2 kap. § 15.  

Myndighetschefen ska vara ordförande och nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdare samt de 
ledamöter myndigheten utser. 

Högskolestyrelsen beslutar att utse följande funktioner till ledamöter i PAN: 

• Högskoledirektör 
• Prefekt för institution 

6 Information: Campus Borlänge 
HS 2022-10-26/6 
Föredragande: Lennart Ilke, projektledare Nya Campus Borlänge 

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge. 

Aktuellt:  
Bygget framskrider enligt plan. 
Bygghandelsprojektering pågår fram till årsskiftet. 
Detaljplanering av invändiga ytor pågår. 
Projektering av högskolans egna entreprenader pågår och kommer utgöra underlag upphandlingar 
under våren 2023. 
Byggkostnader följer prognosen. 
 
Styrelsen framför begäran om en sammanställning av vad som har presterats i bygget från start till 
årsskiftet 2022/2023 för presentation vid mötet i februari 2023. 
 

Styrelsen tar del av presentationen. 

7 Information: Kvartalsrapport och prognos 
HS 2022-10-26/7 
Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef 

Redogörelse ges av bokslutsrapport för januari-september 2022 samt prognos för 2023 och följande 
belyses särskilt: 

-Externa intäkter fortsätter att minska samt att erhållna externa intäkter inte upparbetas i enlighet med 
budget (oförbrukade forskningsmedel). 
–Resultatförsämring inom grundutbildningen, kan bland annat härledas till förflyttning av kostnader 
från forskning till grundutbildning. 
-Produktionsvolymen minskar men kostnaderna minskar inte i motsvarande grad. 
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-Lokalkostnader ökar på grund av bland annat ökade elkostnader. 
-Myndighetskapitalet uppgår till 6 % av omsättningen. 
 
Styrelsen tar del av informationen. 
 

8 Information: Utvärdering av projektet Teknik 500 
HS 2022-10-26/8 
Inbjuden föredragande: Anne Persson, utredare 

Rektor inleder med information om bakgrunden till start av projektet, motivet var främst att öka 
attraktiviteten för ingenjörs- och teknikutbildningar. Rapporten kommer att publiceras på högskolans 
hemsida när eventuella synpunkter från styrelsen är beaktade och redaktionella justeringar är gjorda. 

Anne Persson redogör för projektets förutsättningar, genomförande och institutionens förslag till 
utveckling av utbildningsportföljen. Persson ger även förslag till utveckling av högskoleövergripande 
processer. 

Diskussion förs och rektor sammanfattar enligt nedan: 
Rapporten ger en bra bild över situationen inom teknikutbildningarna och påvisar konkreta förslag på 
åtgärder för fortsatt utveckling av teknikutbildningarna. Fortsatta diskussioner om framtida inriktning 
kommer att ske med Institutionen för information och teknik. De i rapporten föreslagna 
kvalitetshöjande åtgärderna kommer implementeras både centralt och lokalt. 
 
Styrelsen tar del av informationen och tackar för rapporten. 

9 Lunch 
 
10 Information: Presentation av Institutionen för kultur och samhälle 
HS 2022-10-26/10 
Föredragande: Anna Parkhouse, prefekt för Institutionen för kultur och samhälle 
 
Anna Parkhouse presenterar institutionen, dess organisation, utbildning, forskning, sammanhållna 
akademiska miljöer och samverkansfora, presentationen biläggs protokollet. 
 
Styrelsen tar del av informationen. 

11 Information: Process kring ny Policy för systematiskt kvalitetsarbete 
HS 2022-10-26/11 
Föredragande: Anna Emmoth, utvecklingssamordnare 
 
Redogör för process för att ta fram ny Policy för systematiskt kvalitetsarbete. Styrelsens uppgift är att, 
som en del i att ”säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt” (HF 2 kap, 2 §), besluta om policyn och nuvarande policy, daterad 2014, är i 
behov av revidering. 

Remissversionen kommer att skickas till styrelsen för synpunkter. Slutligt förslag till ny policy 
kommer att presenteras för beslut på styrelsen den 16 december. 
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Ordförande meddelar att policyn bör ses över och presenteras för styrelsen tillsammans med rapport 
om avvikelser årligen.  

Diskussion förs kring policydokument vid högskolan generellt och inför ett kommande styrelsemöte 
ska en inventering av policys göras för att se vilka är av karaktär som ska beslutas av styrelsen. 

12 Beslut: process inför beslut om sammanhållna akademiska miljöers 
placeringsort 

HS 2022-10-26/12 
Föredragande: Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg 
 
Redogörelse ges av förslag till beslut om ramar för process inför beslut om sammanhållna akademiska 
miljöers placeringsort. Berednings-PM biläggs protokollet. 

Högskolestyrelsen beslutar 

• att den sammanhållande akademiska miljön för information och teknik ska vara placerad i 
Borlänge, 

• att den sammanhållande akademiska miljön för hälsa och välfärd ska vara placerad i Falun och 
• att beslut om placeringsort för de sammanhållna akademiska miljöerna ska fattas i god tid före 

planerat datum för verksamhetens installation i den nya byggnaden för Nya Campus Borlänge 
(vilken är beräknad till sommaren 2024), dock senast i juni 2023. 

13 Information: Sökstatistik vt 2023 
HS 2022-10-26/13 
Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning 
 
Redogör för sökstatistik för våren kurser och program, presentationen biläggs protokollet. 

Styrelsen tar del av protokollet. 

14 Rektors beslut 
HS 2022-10-26/14 
 
Rektorsbesluten läggs till handlingarna. 

15 Övriga frågor 
HS 2022-10-26/15 

Inga övriga frågor anmälda. 

16 Nästa möte 
HS 2022-10-26 

16 december, campus Falun. 
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Vid protokollet  Justeras 

Kerstin Göras  Christina Bellander, ordförande 

 

 

 

  





Institutionen för kultur och samhälle

• 2 sammanhållna akademiska miljöer:
HUMSAM & DAVA

• Tre samverkansfora: CeTLeR, IKUD och LeDa

• Lokaliserad till två campus och tre lokaliteter



Fyra avdelningar

• Avdelningen för näringsliv och samhälle 

• Avdelningen för humaniora och samhällsstudier

• Avdelningen för arbetslivs- och fritidsstudier

• Avdelningen för medieproduktion 



DAVA HUMSAM TOTAL

Professorer 1 10 11
Lektorer 14 52 66
Adjunkter 19 24 43
Doktorander 11 11
Administrativ personal 1 1
Teknisk personal 3 1 4
Forskning 1 1
Totalt 37 100 137



HUMSAM: nuläge utbildning

• Diversifierat utbildningsutbud (flera stora program varav 5 
magisterprogram på engelska). 
Deltar i ämneslärarprogram i historia och religionsvetenskap

• Campus: 53%, nätbaserat: 47%

• Totalt antal HST 2021: 1252 

• Avgiftsskyldiga studenter 2021: 28 HST

• Erasmusstudenter 2021: 54,5 HST



HUMSAM: nuläge forskning

Vad forskar vi om?

Vår utbildning och forskning bidrar till kunskapsutveckling till 
vår tids samhällsutmaningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Genom vår forskning kan vi bättre tolka och förklara      
komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, 
kultur, religion, historia och turism.



Några externfinansierade fo-projekt

• Forskning om hållbar besöksnäring (KK-stiftelsen, 3,6 mnkr)

• Biståndshistorisk forskning (RJ, 1,2 mnkr)

• Semipresidentiella förändringar i skuggan av Ryssland 
(Östersjöstiftelsen, 5,6 mnkr)

• Att utforska machokulturen för säkrare byggarbetsplatser 
(SBUF, 1,8 mnkr)

• Socialt hållbar bostadsförsörjning med ett landsbygdsperspektiv 
(Formas, 2,9 mnkr)



Kommande ansökan

Inom ramen för KK-finansierade forskarskolan ’Future Proof Cities’, 
medverka till den särskilda utlysningen, ’Kompetens för 
näringslivets klimatomställning’. 

Projektet innebär ett tvär- och transdisciplinärt perspektiv på 
hållbar omställning där naturvetenskapliga tekniska, 
samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv sammanförs.



DAVA: nuläge utbildning
DAVA = Dalarna Audiovisuella akademi

• 5 kandidatprogram, 1 magisterprogram, 1 distansprogram
(120hp)X

• Campus: 90%, nätbaserat: 10%

• Totalt antal HST 2021: 398



DAVA: nuläge forskning

Vad forskar vi om?

Gemensamt nyckelord: audiovisualitet 

Tvärdisciplinärt område med inslag av film- musik- och litteratur-
vetenskap, estetik, designforskning, konstnärlig gestaltning, 
ekonomi och organisering, medieanvändning och påverkan, 
medieteknik, och annat.



Några externfinansierade fo-projekt

• Calle Jularbo och gammeldansen: musik, nätverk och medialisering
(VR, 4,2 mnkr)

• Fotografihistorier: Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag 
(Kungl Vitterhetsakademien)



IKS: nuläge samverkan

• Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR): 
forskningssamverkan inom turism, evenemang, kultur och sport

• Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD): 
forskningssamverkan med fokus kulturmöten och kulturell 
mångfald

• LeDa: forskning och uppdragsutbildning med fokus på ledarskap 
och strategisk styrning i offentliga organisationer



Utvecklingsprocesserna på IKS 2021-2023

HUMSAM-miljön: 

• Arbetet med att skriva fram forskarutbildningsansökan inom ett 
nationellt relevant humsam-område fortsätter

• Arbetet med att utveckla en forskningsförankrad och 
arbetsmarknadsanpassad samhällsvetenskaplig utbildningsportfölj 
fortsätter



DAVA-miljön: 

• Inleder rekrytering av en professor (under tiden fortsatt satsning 
på ’gästprofessor’ på 25%)

• DAVA-processen fortsätter med omarbetad och konsoliderad 
utbildningsportfölj

Samt övergripande:

• Hitta formerna för ett mer effektivt samverkansarbete inom 
institutionen samt mellan institutionerna.



TACK!

FRÅGOR?
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    Till högskolestyrelsen 
 
 
 

Ramar för process inför beslut om sammanhållna akade-
miska miljöers placeringsort 

Ärendet 
I oktober 2019 beslutade högskolestyrelsen om att Högskolan Dalarna flyttar verksamheten i 
Borlänge från nuvarande byggnad till fastigheten Mimer belägen i Borlänge centrum (HDa 1.5-
2019/1286). Organisatoriska och strukturella förändringar genomfördes 2020–21 för att skapa 
förutsättningar att uppnå strategimålen, bland annat ombildades tre akademier med sex forsk-
ningsprofiler till fem institutioner med sammanhållen styrstruktur för utbildning och forskning.  
 
De fem institutionerna skapades för att stärka sex identifierade sammanhållna akademiska mil-
jöer. Fyra institutioner byggs runt en akademisk miljö vardera, medan en institution består av två 
identifierade sammanhållna akademiska miljöer (underlag till beslut, högskolestyrelsen, september 
2020, C2020/303).  
 
Högskolan Dalarnas lokalisering styrs i återkommande regleringsbrev att bedrivas med två cam-
pusorter, Falun och Borlänge, ”Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i bl.a. Borlänge och Falun. 
Verksamheten vid båda orterna ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning” (regle-
ringsbrev för budgetåret 2022 avseende Högskolan Dalarna). 
 
”Det finns inget huvudcampus vid Högskolan Dalarna utan båda campusområdena har samma specifika vikt. 
Utgångspunkten är ett lärosäte med två attraktiva campus där båda campus ska vara en resurs för samtliga stu-
denter och all personal.” (utvecklingen av Högskolans campusområden – vägledande principer. Hög-
skolestyrelsen april 2022, C 2022/466). 
 
Beslutsramar 
 
Ram 1 – beslut fattat av högskolestyrelsen april 2022 (C 2022/466) 
De sammanhållna akademiska miljöernas verksamhet ska utgå från placering på samma campus 
(Borlänge respektive Falun).  
 
”Sammanhållna akademiska miljöer etableras och stärks för att säkra utvecklingen av en hög akademisk kvali-
tet där utbildning och forskning understödjer varandra. Sådana miljöer bygger främst på en intellektuell samhörig-
het, men där lokaliseringen är viktig för att samla lärare och forskare till en ’kritisk massa’, och där utformningen 
av den fysiska miljön har stor betydelse för att skapa en kreativ vetenskaplig miljö som gagnar forskning och ut-
bildning.” 
 
”Möjligheten att använda lokaler på båda campusorterna ger en bättre tillgänglighet och en ökad flexibilitet för 
utbildningarna, och möjliggör också ett effektivare utnyttjande av högskolans samlade lokalbestånd.” 
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(utvecklingen av Högskolans campusområden – vägledande principer Högskolestyrelsen april 
2022, C 2022/466) 
 
Ram 2 – beslut fattat av högskolestyrelsen april 2022 (C 2022/466) 
För att utgöra ett verksamhetsnära stöd så behöver verksamhetsstödet finnas på plats på båda or-
ter (utvecklingen av Högskolans campusområden – vägledande principer Högskolestyrelsen april 
2022, C 2022/466). 
 
Ram 3 - beslut fattat av högskolestyrelsen november 2020 (HDa 1.1-2020/1195) 
Utifrån tidigare beslut om att Högskolan Dalarnas verksamhet skall bedrivas vid två lokaliseringar 
(beslut av högskolestyrelsen nov 2020) är det långsiktiga målet att lokaliseringen på de båda or-
terna ska vara samlat. Det innebär att två lokaliseringar vid Campus Falun (mediahuset och Lug-
net) på sikt ska bli en gemensam lokalisering (beslut av högskolestyrelsen november 2020, HS 
2020-11-04, pkt 5 Bilaga 2, HDa 1.1-2020/1195). 
 
Ram 4  
Den sammanhållna akademiska miljön för information och teknik ska vara placerad i Borlänge. 
 
Utformningen av Nya Campus Borlänge är bland annat baserad på behov från Institutionen för 
information och teknik. Närheten till befintliga och kommande samverkanspartners och industri-
etableringen av Northvolt och högskolans samverkanspartner Hitachi Energy bör också beaktas.  
 
Ram 5  
Den sammanhållna akademiska miljön för hälsa och välfärd ska vara placerad i Falun. 
 
Institutionen för hälsa och välfärd har inom både forskning och utbildning tät samverkan och 
samarbete med regionsjukhuset Falu Lasarett. Ett kliniskt träningscentrum (KTC) som utgör lab-
miljö inom flera av institutionens program har skapats och är under fortsatt uppbyggnad vid cam-
pus Falun. 
 
Ram 6 - beslut fattat av högskolestyrelsen april 2022 (C 2022/466) 
De båda campusorterna ska vara jämbördiga utifrån aspekten likvärdiga volymer lärare och stu-
denter som uppehåller sig på campus i sin vardag.  
 
”Utvecklingen av campus i Borlänge och Falun ska ske på ett sätt som är någorlunda jämbördigt inom de båda 
campusorterna avseende antal personal, studenter på campus och omfattning och kvalitet på lokaler. Högskolans 
ambition att vara drivande i utvecklingen av nätburen utbildning får inte erodera möjligheterna att upprätthålla en 
livaktig platsbunden verksamhet på respektive campus. Vi ska verka för att studenter som främst studerar på 
distans ska känna sig välkomna till och känna samhörighet med högskolans båda campus. Ett levande campus 
förutsätter att båda campusorterna ska ha campusbaserade studenter i en sådan omfattning att Studentkåren har 
ett tillräckligt studentunderlag för att kunna bedriva meningsfulla aktiviteter på båda campusorterna.”  
 
(utvecklingen av Högskolans campusområden – vägledande principer Högskolestyrelsen april 
2022, C 2022/466) 
 
Ram 7 (tidsram) 
Beslut om placeringsort för de sammanhållna akademiska miljöerna ska fattas i god tid före pla-
nerat datum för verksamhetens installation i den nya byggnaden för Nya Campus Borlänge, vil-
ken är beräknad till sommaren 2024.  
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Framförhållningen är viktig både för att högskolans personal, studenter, studentkår och omgi-
vande samhälle ska få möjlighet att anpassa sin planering till eventuell förändring och för att sä-
kerställa att lokaler, infrastruktur och verksamhet hinner förberedas för verksamhet av hög kvali-
tet. Målet är att beslut om akademiska miljöers placeringsort fattas senast juni 2023. 

 

 

Förslag till beslut 
Beslutas 
 

• att den sammanhållna akademiska miljön för information och teknik ska vara placerad i 
Borlänge. 

• att den sammanhållna akademiska miljön för hälsa och välfärd ska vara placerad i Falun. 
• att beslut om placeringsort för de sammanhållna akademiska miljöerna ska fattas i god tid 

före planerat datum för verksamhetens installation i den nya byggnaden för Nya Campus 
Borlänge (vilken är beräknad till sommaren 2024), dock senast i juni 2023. 

 
Ärendet har handlagts av Sofia Reyier Österling och Stina Eklund, avdelningen för stöd till led-
ning och styrning. 
 
 
 
Katarina Johansson 
Högskoledirektör 
 
 
 
     
 

Bilaga 
Bilaga 1. Information om tänkt process för beslut om sammanhållna akademiska miljöers place-
ring. 
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Förslag till process för akademiska miljöers placeringsort 
HT19-21 Diskussion om lokalisering av sammanhållna akademiska miljöers verksamhet pågår 
som en naturlig del i uppbyggnaden av  Nya Campus Borlänge.  

VT22 Beslut om vägledande principerna för utvecklingen av högskolans campusområden. 
Information i rektors ledningsråd om att  process att se över placeringsort kommer att genomföras.
  

Förslag till process (HT22) 

Sep Beslut av rektor att ge högskoledirektör uppdraget att förslå en process för lokalisering 
av högskolans verksamheter 

Okt Påbörjan av dialog med arbetstagarorganisationer om process för lokalisering av 
högskolans verksamheter.  

 Förhandling MBL (process och beslutsramar) 

 Information, diskussion och beslut på RL 

 Beslut högskolestyrelsen 

Nov-Dec Insamling av data som kan tänkas påverka beslutsprocessen. 

Förslag till process (VT23) 

Jan  Summering av för- och nackdelar med olika förslag. Framtagande av olika alternativ 
utifrån de givna ramarna.  

Feb  Information i högskolestyrelsen, i rektors ledningsråd och till arbetstagarorganisationer. 
Alternativen remissas inom  institutionerna, med studenterna, inom UFN och inom 
verksamhetsstödet (samlas in via ledamöter i rektors ledningsråd). 

Mar  Genomgång av remissvar, diskussion av alternativen i rektors ledningsråd, dialoger 
med berörda institutioner, dialog med arbetstagarorganisationer.  

Apr-maj  Preliminärt förslag finns. Information i högskolestyrelsen, fortsatt information, 
frågestund mm för intressenter. Kontinuerlig MBL-information. Öppen information om 
att förslag finns och vad det innebär. 

Maj-jun  Underlag förslag till placeringsort för sammanhållna akademiska miljöer arbetas fram, 
diskuteras i RL. MBL-information- och förhandling. 

Jun  Högskolestyrelsen beslutar om placeringsort för sammanhållna akademiska miljöer. 
Öppen information. 
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Förslag till process (HT23) 

Aug-sep  Framtagande av flyttplan för berörda institutioner (ansvarig: verksamhetsstödet genom 
fastighetsavdelningen?). Möjligt med en ”flyttgeneral” per berörd institution? 

 Förberedande av förändrade anställningskontrakt där placeringsort justeras från ett 
bestämt datum (ansvarig: verksamhetsstödet/avd för HR). 

Okt-Dec  Planering inför flytt – kontor, möbler, schema, behov av tillfälliga lokaler etc 
(institutioner och verksamhetsstödet) 

 

Förslag till process (VT24) 

Feb  Eventuell första påbörjan av flytt, främst från Borlänge till Falun. Anpassas så att det 
sker utifrån när det är möjligt utifrån verksamhetens perspektiv (se punkt ovan om 
planering av schema, t ex olika ”flyttveckor”)? 

Feb-Aug  Flytt genomförs. Vid terminsstart 2024 är planen att starta upp verksamheten i ny 
campusbyggnad i Borlänge.  

 
Riskbedömningar genomförs löpande. 



Senast uppdaterad 2022-10-25

Ansökningsstatistik
Vårterminen 2023

Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
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Förändringar vt 2023 jämfört vt 2022 program

• 1 383 förstahandssökande till utbildningsprogram -17 % (vt 2022: 1 674 sökande)

Förändringar vt 2023 jmf vt 2022: Vissa yrkesutbildningar 1a handsansökningar

HDa

• Grundlärarprogrammet, F-åk 1-3 - 25 % (-59 st.)

• Grundlärarprogrammet, åk 4-6 - 16 %   (-18 st.)

• Ämneslärarprogrammet, åk 7-9 - 27 %   (-37 st.)

• Ämneslärarprogrammet, gymn. - 25 %   (-30 st.)

• Sjuksköterskeprogrammet - 4 %   (-17 st.)



Förändringar vt 2023 jämfört med vt 2022

• 6 892 förstahandssökande till fristående kurser -7 % (-491 anm.) främst utbud 
på institutionen för Språk, Litteratur och Lärande (ISLL)



Fördelning förstahandsansökningar utbildnings-
program per programansvarig institution
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Internationella sökomgången (2022-10-25)
Exklusive sökande som styrkt avgiftsfrihet

VT2020 VT2021 VT2022 VT2023

Totalt antal 
anmälningar

varav 
betalat 

anmälnings‐
avgift

Totalt antal 
anmälningar

varav betalt 
anmälnings‐

avgift
Totalt antal 
anmälningar

varav 
betalat 

anmälnings‐
avgift

Totalt antal 
anmälningar

varav 
betalat 

anmälnings‐
avgift

Data Science, 120 hp 474 176 634 214 561 231 885 379

Business Intelligence, 60 hp 633 306 695 253 671 306 856 379

English for Academic Purposes, 30 hp 1 123 644 ‐ ‐ 344 136 501 266

TOTALT 2 230 1 126 1 329 467 1 576 673 2 242 1 024
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Mest sökta internationella mastersutbildningarna vt 2023
Samtliga sökande (2022-08-17)



Fördelning ålderskategorier (2022-10-18)

32,1 % (30,7)

38,3 % (39,8)
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Sökande till program – geografisk härkomst 
(2022-10-25)



Sökande till kurser/kurspaket – geografisk 
härkomst (2022-10-25)
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