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Remiss från UFN gällande Generell arbetsordning för institutioner vid 

Högskolan Dalarna 
 

Utbildnings- och forskningsnämnden har med stort intresse tagit del av underlaget och tackar 

för möjligheten att få inkomma med synpunkter. I nedanstående remissvar fokuserar vi på 

nämndperspektivet, även om somliga andra synpunkter också framförs. 

Övergripande synpunkter 
Nämnden ser positivt på att en generell beskrivning av övergripande organisation och 

arbetssätt finns som kan skapa en högskoleövergripande samsyn kring centrala funktioner och 

formerna för institutionernas ledningsråd, IL, och utskott. Nämnden ser också positivt på att 

institutionerna kan och ska formulera institutionsspecifika arbetsordningar som är avpassade 

respektive institutions behov, och vill därtill tillägga att institutionsspecifika funktioner och 

arbetsformer bör vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.  

En viktig punkt ur nämndperspektiv är det kollegiala inflytandet. UFN ser positivt på att 

utkastet till Arbetsordning värnar om de kollegialt valda ledamöternas uppdrag i IL, 

exempelvis genom att samtliga ledamöter i IL kan lämna förslag på ärenden som behandlas i 

IL och att IL-ledamöterna ska höras inför beslut om vilka ärenden som är av löpande karaktär 

och som alltså prefekt kan fatta beslut om utan hörande med IL.  

Lärarrepresentanternas roll utifrån en kollegial logik kan med fördel förtydligas (se punkt 3 

nedan).  

Vad gäller beredning av ärenden som diskuteras i IL ser UFN det som väsentligt att 

lärarkollegiets valda ledamöter deltar i beredningen av ärenden som rör forskning och 

utbildning (på alla nivåer). Kopplingen mellan IL-ledamöter och beredande utskott som skrivs 

fram i utkastet är klok, då den säkerställer att de av lärarkollegiet valda IL-ledamöterna är 

insatta i principiella, strategiska och operativa frågor som rör institutionen. Kopplingen 

innebär således att IL-ledamöterna kan ge initierade råd inför prefektens beslut om 

institutionens verksamhet. Om ett sådant motiv med den förslagna kopplingen föreligger kan 

det med fördel skrivas fram och det bör förtydligas att i beredningen av ärenden som rör 

forskning och utbildning (inkl forskarutbildning) ingår en eller flera av lärarkollegiets valda 

ledamöter. Det är ett viktigt principiellt ställningstagande som också har ambitionen att värna 

om lärarkollegiets inflytande över beslut som rör institutionens verksamhet. Om ett andra 

syfte med denna koppling mellan IL-ledamöter och ledamöter av utskott är att begränsa 

antalet personer i utskotten kan man med fördel skriva fram även detta, nämligen att utskott 

bör utses som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. 

Nämnden ser vidare positivt på att ytterligare krafter, med för ärendet relevant kompetens, 

adjungeras till beredande utskott. Då antalet av lärarkollegiet valda IL-ledamöter är begränsat 

kommer troligen deras kompetenser att behöva kompletteras vid beredning. Det kan dessutom 
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vara svårt för ett litet antal kollegialt valda IL-ledamöter att delta i beredningen av samtliga 

IL-ärenden som rör utbildning och forskning. Ett medskick är att institutionerna bör 

uppmuntras att i sina institutionsspecifika arbetsordningar klargöra hur kontinuitet och goda 

förutsättningar för utskotten skapas.  

Sammanfattningsvis ställer sig nämnden positiv till att utkastet värnar kollegialt inflytande, 

men föreslår att skrivningar kring punkten om beredning och beredande utskott förtydligas.  

Övriga synpunkter 

 I den inledande beskrivningen av institutionen på s 2 står att läsa att ”Institutionen leds 

av en prefekt som med stöd av proprefekt(er), avdelningschefer och Institutionens 

ledningsråd (IL) ansvarar för utvecklingen av de sammanhållna akademiska miljöerna 

och därmed av utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan 

inom dessa. Prefekt/stf prefekt (proprefekt) och avdelningschefer utgör en del av 

högskolans chefshierarki, den s.k. linjen. Linjen har det totala verksamhetsansvaret 

med ansvar för personal, arbetsmiljö, myndighetsutövning, ekonomi och 

verksamhetens operativa genomförande och utveckling.” Här saknas en skrivning om 

kvalitet i utbildning och forskning. Rimligen bör något sägas om detta i avsnittet. 

 Se över skrivningen om att studentinflytande ska säkerställas vid beslutsfattandet, då 

det antyder att studenter ska ha ett större inflytande över verksamheten än andra IL-

ledamöter som enbart ska ”höras”. 

 Se över skrivningen under rubriken kollegialt vald ledamot, då denna kan förstås som 

att en lärarrepresentant företräder en SamAm som hen ska utveckla. Det är viktigt att 

det skrivs fram att det är hela institutionens utveckling och verksamhet som 

lärarrepresentanten behöver ha för ögonen och att hen inte företräder en avdelning, en 

ämnesgrupp, en befattning eller ett särintresse.  

 Det är enbart för de kollegialt valda ledamöterna som det skrivs fram att de även ska 

upprätthålla och utveckla goda kommunikationer med andra institutioner än den egna. 

Detta bör kunna gälla även andra ledamöter i IL. 

 Överväg att förtydliga i den generella arbetsordningen huruvida mötesdagordningen 

ska beredas, t.ex. för att säkerställa att föreslagna ärenden är relevanta och får 

tillräckligt med tid vid mötet, och även vilka som bör delta i beredningen. Om 

utrymme ska kunna ges för strategiska och principiella diskussioner är en sådan 

mötesberedning av vikt. Här förespråkar UFN att ett roterande schema tas fram där en 

kollegialt vald ledamot deltar per mötesberedning. 

 Se över skrivningen om att IL-ledamöter kan ”reservera” sig mot prefektens beslut, då 

denna antyder att IL-ledamöter har beslutanderätt. UFN ser däremot positivt på att 

institutionerna protokollför oenighet inför prefektens beslut och föreslår att det även 

anges i beslutsdokumentet om prefekten fattar beslut mot IL:s råd.  

 Något som saknas i beskrivningen av beredningen är verksamhetsstödets roll vid 

beredning, dvs. att verksamhetsstödet har en viktig roll i IL-utskottens arbete. 

 

/UFN, genom Carl Olsmats (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)  


