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Verksamhetsberättelse för Utbildnings- och 
forskningsnämnden 2021 
 
1. Uppföljning av verksamhetsuppdrag  
 
Huvuduppdrag 
 
Huvuduppdrag A. Övergripande ansvar att utveckla kollegiets roll, driva kollegiala 

frågor samt representera kollegiet i interna såväl som externa 
diskussioner och högskolestrategiska frågor. 
Uppföljning:  
- Förekomst av process för val av kollegiala ledamöter till varje 

institutions ledningsråd 
- Förekomst av granskande organ och uppdragsbeskrivning för dessa 
- Behandlade remissvar i frågor som berör lärar- och forskarkollegiet vid 

Högskolan 
- Fortlöpande diskussioner om verksamheten med företrädare för 

forskning och utbildning vid Högskolan 
- Medverkan i olika lokala, nationella och internationella forum om högre 

utbildning, högskolepedagogik och högskolepolitik 
- Medverkan i högskolegemensamma angelägenheter, såsom att inför 

akademisk högtid föreslå rektor att fatta beslut om utseende av 
hedersdoktor 

 
Uppdraget har uppfyllts. 
UFN har under 2021 utarbetat en process för hur kollegialt valda ledamöter 
i IL utses, med tillhörande instruktion till valberedning. UFN har genomfört 
val (i maj 2021) och fastställt valresultatet (i juni 2021). Lärarkollegiets 
ledamöter tillträdde i augusti 2021. UFN har därtill utarbetat en process för 
tillsättningen av proprefekter, inför proprefektstillsättningarna våren 2021. 
Denna har säkerställt kollegialt inflytande i nomineringsförfarandet och i 
hörandet av kandidater. I och med de nya Reglerna för kurs- och utbildnings-
planer som nämnden fastställt kommer från och med 2022 ett kollegialt 
sammansatt organ i form av BKU vid varje institution att bereda kurs- och 
utbildningsplaner inför prefekts beslut. Dessa organ, som är ett led i kvali-
tetssystemet, ska säkerställa en kollegial beredning av dokumenten och även 
deras likvärdiga behandling på lärosätets fem institutioner. 
 
FUN har ansvarat för kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Hög-
skolan Dalarna; fem områdesnämnder har ansvarat för kvalitetssäkring av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
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Under 2021 har UFN behandlat remisser rörande 1. Delprojekt 2, implemen-
tering av strategin: Gemensam verksamhetscykel, 2. Delprojekt 5, imple-
mentering av strategin: Stödets organisation, 3. Lokal examensordning. Där-
till har UFN skickat en skrivelse till prorektor angående fördelning av forsk-
ningsanslaget. Nämnden och i synnerhet dekanerna har dessutom samverkat 
med Avdelningen för studentservice angående Handläggningsordning för 
kurs- och utbildningsplaner. 
 
UFN har utsett representanter att delta i VP-dialog och beslutsmöte om VU 
med institutionerna och stödorganisationen. Dekanerna har deltagit i VB-
dialog med forskningsprofilsledarna. Därtill har UFN utsett representanter i 
diverse arbets- och referensgrupper vid lärosätet, bland annat om stöd för 
informationshantering, regler för tjänstefördelning och arbetsordningar, 
uppdragsbeskrivningar och ämne ur ett administrativt perspektiv. Nämnden 
har även föreslagit lärarrepresentanter i Disciplinnämnden inför rektors 
beslut. Dekanerna har medverkat i fortlöpande diskussioner om verksam-
heten via rektors ledningsråd och Högskolan Dalarnas kvalitetsråd. I det 
senare forumet har även områdesnämndernas, FUN:s och AFU:s ordföran-
den ingått. Därutöver har ordförandena i UFN, FUN och AFU deltagit i en 
rad ad hoc-möten, bland annat om strategiimplementeringsprojekten, läro-
sätets kvalitetssystem, fördelningen av forskningsmedel, professorsrollen, 
förfarandet kring forskares ansökan av externa medel, delegationsordningen, 
hanteringen av docentärenden, forskningskommunikation och lärosätets 
medarbetarwebb.  
 
Ordförande i AFU deltar i personalberedningens förmöten. 
 
Prodekan och ledamöter av UFN har deltagit i UKÄ:s dialogmöte Utveck-
lingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet (maj 2021).   
 
Inför akademisk högtid 2021 föreslog UFN rektors beslut om utseende av 
hedersdoktor. 
 

Huvuduppdrag B. Övergripande ansvar för akademisk kvalitetssäkring av Högskolans 
utbildningar. 
Uppföljning:  
- Förekomst av granskningar, i enlighet med gällande riktlinjer och 

tidsplaner, av samtliga utbildningar inklusive forskarutbildningar i 
enlighet med Högskolans interna tidsplan 

- Regelbunden revision av gällande styrdokument 
- Beslutsunderlag vid inrättande och återkallande av examenstillstånd 
- Granskning av ansökningar om examenstillstånd för masterexamen inför 

rektors beslut 
 

Uppdraget har uppfyllts. 
Under 2021 har FUN genomfört utvärdering av forskarutbildningen i vård-
vetenskap samt följt upp tidigare utvärdering av forskarutbildningen i mikro-
dataanalys. Områdesnämnderna har under 2021 utvärderat socionomexamen 
samt följt upp tidigare utvärderingar av magisterexamen i fysioterapi, sjuk-
sköterskeexamen, kandidatexamina i historia, statsvetenskap, svenska som 
andraspråk och turismvetenskap samt högskoleingenjörsexamen inriktning 
maskinteknik. UFN har via ett utskott utvärderat den behörighetsgivande 
högskolepedagogiska utbildningen vid Högskolan. Därtill har omfattande 
förberedelser gjorts för implementeringen av en ny nämndorganisation 2022 
där bl.a. områdesnämnderna ersätts av granskningsutskott. 
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UFN har under 2021 tagit fram och fastställt nya regler för kurs- och 
utbildningsplaner. En innebörd av dessa är att utbildningsplaner från och 
med 2022 antas på institutionsnivå och inte av områdesnämnder. Därmed 
har UFN också bett rektor att delegera beslut kring antagande av utbildnings-
planer till prefekt. Beslutet har också medfört en avveckling av styr-
dokumenten Regler för kursplaner och litteraturlistor samt Regler för utbild-
ningsplaner.  
 
Efter beredning i AFU har UFN uppdaterat Regler för antagning av oavlönad 
docent. AFU och FUN har i samråd med Högskolan Dalarnas jurist berett 
riktlinjer för jäv relaterat till anställnings- och sakkunnigärenden. UFN har 
behandlat riktlinjerna och ställt sig bakom dem. Skrivningar införs i rele-
vanta styrdokument. UFN har slutligen avvecklat styrdokumentet Behörig-
hetskrav för kurs med slutexaminerande moment. I samband med det senare 
har UFN föreslagit nya skrivningar i Lokal examensordning.  
 
Examenstillståndsutskottet har inför rektors beslut berett följande examens-
rättighetsansökningar till UKÄ under 2021: 1. Ämneslärarexamen med 
inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i ämnet bio-
logi, 2. Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och 
gymnasieskolan i ämnet teknik, 3. Ansökan om examenstillstånd för för-
skollärarexamen. 

 
Huvuduppdrag C. Övergripande ansvar för akademisk kvalitetssäkring av Högskolans 

forskning. 
Uppföljning:  
- Förekomst av uppföljning/granskning av Högskolans forskningsmiljöer 

samt utvecklande av granskningsmodeller för uppföljning av profilernas 
forskningsverksamhet 

- Förekomst av kontroll av tillämpning av de övergripande principerna för 
fördelning av forskningsanslag samt vid behov revidering av dessa 

- Granskning av ansökningar om examenstillstånd på forskarnivå  
 

Uppdraget har uppfyllts. 
UFN har under 2021 utarbetat en ny modell för utvärdering av forsknings-
verksamheten vid lärosätet. Denna är beskriven i Regler för utvärdering och 
uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. 
 
Dekanen och ordförande i FUN deltog i hearing med UKÄ angående 
ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området 
Resurseffektiv byggd miljö.  

 
Huvuduppdrag D. Övergripande ansvar för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk 

kvalitet vid rekrytering och befordran av akademisk lärarpersonal. 
Uppföljning:  
- Förekomst av uppföljning av handläggningens kvalitet och effektivitet 
- Antal överklaganden 

 
Uppdraget har uppfyllts. 
AFU har under 2021 uppdaterat regeldokumentet "Regler för antagning av 
docent vid Högskolan Dalarna" samt i samarbete med FUN uppdaterat 
instruktioner gällande jävsförhållanden. Man har under sina möten behand-
lat sammanlagt 37 anställnings- och befordringsärenden. Utskottet har 
rekommenderat rektor att anställa två professorer, 13 universitetslektorer, 
två biträdande universitetslektorer, en gästprofessor, en gästlektor samt en 
adjungerad professor. Sammanlagt fyra medarbetare har rekommenderats 
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befordran till professor och fyra befordran till universitetslektor. I ett ärende 
har utskottet rekommenderat avslag på ansökan om befordran. I samtliga fall 
har de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter blivit granskade av 
två externa sakkunniga. Utskottet har dessutom rekommenderat UFN att 
anta sammanlagt fem oavlönade docenter och placera in tre medarbetare som 
"excellenta lärare" i den pedagogiska karriärstegen samt en person som 
"excellent pedagogisk utvecklare".  
 
Utifrån erfarenheter av negativa externa sakkunnigutlåtande rörande antag-
ning till docent och befordran till professor införde AFU under 2021 en 
nyordning som fokuserar på intern kvalitetssäkring av sådana ärenden. Den 
nya rutinen går ut på att senior forskare (företrädesvis professor) med 
ämneskunskap vid institutionen genomför en översiktlig kollegial gransk-
ning för att initialt bedöma om den sökande har erforderlig dokumenterad 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för att gå vidare med ansökan. 

 
 
Prioriterade kvalitetsuppdrag  

 
Uppdrag A1. UFN ska arbeta för att etablera kollegialt utsedda ledamöter inom 

den nya högskoleorganisationen samt utarbeta uppdrags-
beskrivningar för dessa. 

 Uppföljning: Förekomst av kollegialt utsedda ledamöter vid de nya 
institutionerna samt uppdragsbeskrivningar för dessa. 
 
Uppdraget har uppfyllts. 
OBS: Justering av uppdragsformuleringen ovan har gjorts, från ”kollegialt 
valda organ” som angavs i VU för 2021 till ”kollegialt utsedda ledamöter”, 
utifrån VU-beslut för 2022.  
 
UFN har under 2021 utarbetat en process för hur kollegialt valda ledamöter 
i IL utses, med tillhörande instruktion till valberedning. UFN har genomfört 
val (i maj 2021) och fastställt valresultatet (i juni 2021). Lärarkollegiets 
ledamöter tillträdde i augusti 2021. Uppdragsbeskrivningar har inte tagits 
fram av nämnden; detta har ålagts stödet att ta fram. 
 
I och med de nya reglerna för kurs- och utbildningsplaner som nämnden 
fastställt kommer från och med 2022 ett kollegialt sammansatt organ i form 
av BKU vid varje institution att bereda kurs- och utbildningsplaner inför 
prefekts beslut. 
 

Uppdrag A2. UFN ska ta fram underlag för medarbetarwebben om sin verksamhet 
och dess bäring på utbildning och forskning vid Högskolan. 

 Uppföljning:  
- Förekomst av beskrivningar av nämndorganisationens struktur och 
ansvarsområden samt av kvalitetskrav och processer för ärenden som UFN 
ansvarar för  
- Beskrivningar överlämnade till kommunikationsavdelningen tillsammans 
med förankrade förslag på presentationssätt 

 
Uppdraget har delvis uppfyllts. 
UFN har efter tät kontakt med Kommunikationsavdelningen utarbetat en 
ändamålsenlig presentation av nämnden på Medarbetarwebben. Beskrivning 
av nämndstrukturen och nämndens ansvarsområden finns i den nya med-
arbetarwebben. Vissa kompletteringar återstår, exempelvis om genomförda 
granskningar, och dessa verkställs under våren 2022. 
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Uppdrag B1. Göra en översyn över verksamhetscykelns dokument och deras 

utformning så att de är ändamålsenliga för de kollegiala nämndernas 
uppdrag.  

(2020) Uppföljning: Förekomst av dialog om verksamhetscykelns dokument 
 

Uppdraget har inte uppfyllts. 
Detta har inte skett. 

 
Uppdrag C1. UFN ska utveckla sitt arbete med granskning av Högskolans 

forskning och bevaka att granskning kan genomföras i den nya 
organisationen. 

 Uppföljning: Förekomst modell för granskning av miljöernas 
forskningsverksamhet. 

 
Uppdraget har delvis uppfyllts. 
UFN har under 2021 utarbetat en ny modell för utvärdering av forsknings-
verksamheten vid lärosätet. Denna är beskriven i Regler för utvärdering och 
uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. Det återstår 
under 2022 att konkretisera hur utvärderingen ska gå till för gransknings-
omgången 2023 och arbetet fortskrider som planerat. 

 
 

Ekonomiska förutsättningar 
 

 Budgetram 1.       Budgetramen för UFN för 2021 är högst 5,6 mnkr. 
 
Det ekonomiska utfallet för UFN är -4,7 mnkr, +0,9 mnkr i förhållande till budget. Detta 
beror huvudsakligen på 1. att pandemin begränsat möjligheterna till fysiska möten och 
internat och därmed inneburit lägre kostnader för möteslokaler m.m. och 2. att områdes-
nämnderna inte startat nya utbildningsutvärderingar utan att kraft lades på arbetet inför 
nämndens omorganisation och inrättandet av granskningsutskott. 

 
 

2. Översikt av verksamheten 

Utbildnings- och forskningsnämnden 
Högskolan Dalarnas högsta kollegiala organ utgörs på högskolegemensam nivå av Utbild-
nings- och forskningsnämnden, UFN, med ansvar för uppföljning och granskning av den 
akademiska kvaliteten. Ledamöterna utses av lärarkollegiet. UFN beslutar bl.a. om inrät-
tande av huvudområde i examen, utbildningsplaner för program, om styrdokument som 
reglerar det operativa arbetet med utvärdering av kurser och program och om anvisningar 
och riktlinjer för arbetet med kursplaner och utbildningsplaner.  
 
Områdesnämnder  
På uppdrag av UFN arbetar fem områdesnämnder där ledamöterna utses av lärarkollegiet. 
Områdesnämnderna fastställer utbildningsplaner på delegation av UFN och har i övrigt ett 
kvalitetsansvar genom uppföljning av utbildningarna inom ansvarsområdet. Varje nämnd 
har ansvar för att kvalitetsuppföljning sker genom systematiskt utförda uppföljande gransk-
ningar. De fem områdesnämnderna är: ON Humaniora, ON Samhällsvetenskap, ON Teknik 
och medier, ON Utbildningsvetenskap samt ON Hälsa.  
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Forskarutbildningsnämnden  
Frågor som gäller forskarutbildningar hanteras av Forskarutbildningsnämnden, FUN, som 
är kollegialt vald med fem representanter. I FUN ingår två doktorandrepresentanter, samt en 
suppleant med närvaro- och yttranderätt som förväntas delta vid möten. Forskarutbildnings-
nämndens roll är att vara kravställare och utvärderare av Högskolans forskarutbildningar.  
 
Anställningsförslagsutskottet  
Anställningsutskottet, AFU, bedömer med utgångspunkt i sakkunnigutlåtanden den veten-
skapliga skickligheten och gör självständigt en granskning av den pedagogiska skickligheten 
av varje sökande till lektors- och professorsanställningar samt bereder ärenden om anställ-
ning och befordran av akademiska lärare i enlighet med Högskolans anställningsordning 
inom kategorierna professor, universitetslektor och anställning som postdoktor. Dessutom 
bereds antagning till oavlönad docent liksom inplacering i den pedagogiska karriärstegen 
enligt särskilda riktlinjer.  
 
Examenstillståndsutskottet  
Examenstillståndsutskottet, XU, har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya 
huvudområden och forskarutbildningsämnen samt föreslå beslut till UFN respektive till 
rektor. Ledamöter i XU utses av UFN. Inför beslut avger ledamöterna individuellt sina stånd-
punkter. Förslaget till beslut avges dock som ett gemensamt yttrande.  
 
Övriga råd och arbetsgrupper  
UFN tillsätter vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder frågor som 
är aktuella för nämnden att hantera. I dessa grupper ingår normalt ledamöter från nämnd-
verksamheten, samt i vissa fall även adjungerade medarbetare vid Högskolan, med särskild 
kompetens i frågan. Arbetsgrupper med externa granskare eller utredare kan även tillsättas 
på nämndernas begäran om behov finns för detta.  
 
Nämndstöd  
Utöver uppgifter vid beredning av möten, textproduktion och framställande av besluts-
underlag och sekreteraruppgifter har nämndkansliet (UFK) engagerats för flera utrednings-
uppdrag. AFU får stöd från HR-avdelningen. Även ON och FUN utgör avgörande stöd för 
UFN:s verksamhet. 
 
2.1 Organisation och ledamöter 
 
Nämndverksamheten konstitueras av Utbildnings och Forskningsnämnden (UFN) med fem 
underordnade Områdesnämnder (ON), Anställningsförslagsutskott (AFU), Examens-
tillståndsutskottet (XU) och Forskarutbildningsnämnden (FUN).  
 
Fr.o.m. 2021 består UFN av 13 ledamöter enligt följande:  
- nio disputerade representanter för lärarna,  
- tre representanter för studenterna varav en doktorandrepresentant  
- en-två externa ledamöter. 
 
Omfattningen av det reguljära arbetet för lärarrepresentanterna inom UFN motsvarar 2,4 
heltidstjänster.  
 
Områdesnämnderna består vardera av åtta ledamöter enligt följande:  
- fem representanter för lärarna, varav en majoritet disputerade  
- två representanter för studenterna  
- en extern ledamot.  
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Omfattningen av det reguljära arbetet för lärarrepresentanterna inom områdesnämnderna 
motsvarar 2,25 heltidstjänster.  
 
AFU består av fem disputerade lärarrepresentanter varav två UFN-ledamöter och minst en 
professor. Dessa utses av UFN. Vidare består AFU av två studentrepresentanter varav en 
doktorand, samt administrativt stöd i form av personaladministratör och sekreterare. UFN-
ledamöterna är ordförande respektive vice ordförande. Omfattningen i tid för ledamöterna i 
AFU motsvarar 0,5 heltidstjänster.  
 
Sammansättningen i XU består sedan 2020 av dekan och prodekan samt minst en ledamot 
(docent/professor) som adjungeras till respektive granskning. Till detta kommer även 
nämndstödet. 
 
FUN består av sju ledamöter: fem valda lärarrepresentanter och två doktorandrepresentanter. 
Omfattningen av det reguljära arbetet för lärarrepresentanterna inom FUN motsvarar ca 0,45 
heltidstjänster. 
 
Väsentliga förändringar 
Under 2021 har nämnden förberett inför en större omorganisation då områdesnämnderna 
läggs ned och ersätts av granskningsutskott för utbildning. Granskningsutskotten ansvarar 
för utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå. Ett granskningsutskott har kopp-
lats till varje institution (sammanlagt fem granskningsutskott). Utskotten består av tre leda-
möter vardera, varav ordförande är ledamot av UFN. Principer för granskningsutskottens 
sammansättning och hur dessa ska utses har arbetats fram under 2021. Ledamöter av gransk-
ningsutskotten har utsetts inför implementering av den nya organisationen i januari 2022. 
 
2.2 Särskilda aktiviteter under 2021 
 
UFN anordnade den 26 augusti 2021 ett lärosätesövergripande symposium på temat ”Vad är 
kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?” som ett led i arbetet med modellen för 
utvärdering av forskningsverksamheten (Prioriterade kvalitetsuppdrag C1). 
 
Under hösten 2021 har UFN:s möteshantering gått in i verktyget BeHDa. 
 
Andra aktiviteter 
 
UFN genomförde 13 heldagsmöten under 2021 jämfört med 13 under 2020. Inför varje möte 
skedde beredningsmöten där studentkåren inbjöds att delta. Till UFN finns en permanent 
arbetsgrupp med ansvar för beredning av frågor om examenstillstånd som sammanträtt vid 
tre tillfällen. 
 
Områdesnämnderna har hållit 30 halvdagsmöten under 2021. Varje möte har föregåtts av 
beredning. Under 2020 genomfördes 42 halvdagsmöten. 
 
Anställningsförslagsutskottet har under året sammanträtt 12 gånger med lika många bered-
ningsmöten för ledningen. Under 2020 sammanträdde utskottet 11 gånger. 
 
Forskarutbildningsnämnden har sammanträtt vid tio tillfällen under verksamhetsåret 2021 
jämfört med åtta möten under 2020. Forskarutbildningsnämnden har under året inrättat ett 
forum för forskarutbildningsfrågor som träffats två gånger där forskarutbildningsnämndens 
ordförande och vice ordförande, UFK, prefekter, studierektorer för forskarutbildningarna, 
prorektor och forskarutbildningsrådens ordföranden medverkar.  
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