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Falun, den 1 april 2021 

 

 

Remissvar från UFN gällande gemensam verksamhetscykel 

Vi har med stort intresse läst rapporten med förslag på en ny gemensam verksamhetscykel och 

tackar för möjligheten att få inkomma med synpunkter. 

Nämnden ser positivt på ambitionen att sammankoppla de tidigare separata 

verksamhetscyklerna för forskning och utbildning. Det är också positivt att stegen för analys 

och strategisk planering tydliggörs och likaså kopplingarna mellan planering och 

uppföljning/analys. Dessutom är vi positiva till den anda av transparens som vi urskiljer (t ex 

genom att stödets analyser tillgängliggörs till samtliga medarbetare och att minnesanteckningar 

från verksamhetsdialoger publiceras) och till ambitionen att verksamhetsdialoger lämnar 

utrymme för diskussion kring strategiska utvecklingsfrågor.  

I nedanstående remissvar fokuserar vi på nämndperspektivet. Vi konstaterar att nämndens 

arbete inte syns i underlaget. 

Det vi främst saknar är en beskrivning av var och hur nämndens granskningar tas i beaktande i 

de verksamhetscykler för planering respektive uppföljning och analys som skissas fram. Då 

avsikten med verksamhetscyklerna är att de utgör ”ramen för den systematiska planering, 

uppföljning och analys som högskolan arbetar efter” (s. 3) är det av yttersta vikt att såväl 

utbildningsgranskningar som granskningar av forskningsverksamheten på ett tydligt sätt 

kopplas till lärosätesövergripande planering, analys, uppföljning och strategisk utveckling. 

Detta är angeläget för att säkerställa verksamhetens och stödets beredskap för kommande 

nämndgranskningar, t ex i form av underlag som kan behöva tas fram inför granskningar. 

Framför allt är det centralt för hur verksamhetscykelns olika processer följer upp och tar hand 

om rekommendationer och krav som nämndgranskningarna ger upphov till.  

Därtill saknas i underlaget en beskrivning av var och hur nämndernas regler och riktlinjer för 

akademisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling diskuteras ur ett högskolestrategiskt 

perspektiv, i de fall då dessa påverkar verksamhetsplanering och -utveckling. Till exempel, hur 

kommer de treåriga forskningsmedelstilldelningscyklerna att påverka verksamhetscykeln och 

hur tas eventuella revideringar av den av UFN framtagna modellen i beaktande i uppföljning, 

analys och planering? 

Kvalitet omnämns flitigt i dokumentet, men då man antar en bred definition av 

kvalitetsbegreppet – som t ex också innefattar ett ”proaktivt verksamhetsstöd” och en ”attraktiv 

arbetsplats” (s 17) – är det viktigt att dokumentet också särskiljer det som kännetecknar den 

akademiska kvalitet som nämndorganisationen (och kollegiet i stort) företräder. 

Vi ser alltså ett behov av att såväl planeringscykeln som verksamhetscykeln för uppföljning 

och analys inlemmar nämndens arbete. Som påpekat ovan är detta viktigt för Högskolan 

Dalarnas verksamhetsplanering och -utveckling. I förlängningen ser vi detta som en 

förutsättning för ett robust kvalitetssystem för lärosätet. Det senare, noterar vi, tangeras på s. 

4: ”Den gemensamma verksamhetscykelns utveckling behöver ske på ett sätt som beaktar 
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alternativt bidrar till utvecklingen av högskolans kvalitetssystem”. Det svårt att se hur denna 

ambition ska uppnås utan att nämndens arbete inlemmas i förslaget. 

 

 


