
                                                             
 

 

 

       

   
 PROTOKOLL 2021:7 

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle 

Sammanträdesdatum 2021-10-06 

 

 

 

NÄRVARANDE 

Johan Willander, ordförande 

Julia Åhlen, vice ordförande 

Mikael Cronhjort, ledamot 

Julian Cananau, ledamot 

Anders Brandt, ledamot 

Björn Haglund, ledamot 

Tomas Källqvist, ledamot 

Maria Engström, ledamot 

Sam Westman, ledamot 

Annie Boberg, ledamot 

Elin Svensson, ledamot 

Caroline Snäckerströms Sims, ledamot 

Jorun Bergström, examenshandläggare 

Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare 

 

SEKRETERARE 

Petra Adebäck 

 

FRÅNVARANDE 

Pia Tham, ledamot 

 

 

§ 1 

 

Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 

 

Nämndens beslut:  

- att utse Julian Cananau. 

 

 

   

§ 2 

 

Föredragningslistan 

 

Nämndens beslut: 

- att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

 

 

   

§ 3 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Nämndens beslut: 

- att lägga protokoll 2020:6 till handlingarna. 

 



 

 

 

 

§ 4 Beslut om mandat för arbetsgruppen för ny anställningsnämnd 

Föredragande: Johan Willander     

 

Nämndens beslut: 

- att ge arbetsgruppen mandat att föreslå ny anställningsnämnd för 

rektorsbeslut. 

 

 

   

§ 5 Beslut om årshjul för kurs- och utbildningsplansrevideringar 

Föredragande: Johan Willander och Jorun Bergström 

 

Nämndens beslut: 

- att fastställa årshjulet med uppdaterade datum. 

 

 

   

§ 6 Information om styrdokument Klassificering av kurser i utbildningsområden 

Föredragande: Johan Willander 

 

Nämnden informerades om pågående arbete med revidering av                

styrdokument HIG-STYR 2017/147. 

 

 

   

§ 7 Diskussion om revidering av kvalitetssystemet  

Föredragande: Johan Willander 

 

Nämndens beslut: 

- att tillsätta en arbetsgrupp med följande ledamöter 

Mats Djupsjöbacka 

Caroline Snäckerström Sims 

Julia Åhlen 

Tomas Källqvist 

Johan Willander. 

- att Mats Djupsjöbacka är sammankallande. 

- att Mats Djupsjöbacka får i uppdrag att ta fram en lista där alla inkomna 

punkter kategoriseras. 

 

 

   

§ 8 Information från arbetsgrupper  

 

Nämnden informerades om hur arbetet fortskrider i arbetsgruppen för utnämning 

av hedersdoktor vid Högskolan i Gävle, arbetsgruppen som rör revidering av 

kursplanedokumentet samt arbetsgruppen med de kollegiala granskningarna.  

 

 

   
 

§ 9 Information från kvalitetssamordnare 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

 

Nämnden informerades om 

- UKÄ:s pågående lärosätesgranskning 

- att UKÄ har påbörjat en tematisk utbildningsutvärdering av 

sjuksköterskeprogrammet 

- att planering pågår av utbildning för arbets- och bedömargrupperna 

- att planering pågår av akademigemensamt utbildningsmaterial för den 

tematiska kvalitetsutvecklingen år 2022, studentperspektiv. 

 



 

 

 

§ 10 Information från studentkåren  

Föredragande: Sam Westman    

 

Inget att informera.  

 

 

   

§ 11 Kommunikation från UFN 

Föredragande: Johan Willander 

 

Inget att kommunicera. 

 

 

   

§ 12 Information från ordförande/öppen diskussion  

 

Ingen ytterligare information. Nämnden har behandlat alla frågor. 

 

 

    

§ 12 Vad ska kommuniceras från dagens sammanträde?  

 

Inget att kommunicera.  

 

 

   

§ 13 Anmälningar  

 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden    

 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde   

 3. Ordförandebeslut  

 4. Minnesanteckningar  

 

 

   

§ 14 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

   

Mötet avslutas. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Petra Adebäck 

Nämndsekreterare 

 

 

Justeras  

 

    

Johan Willander 

Ordförande 

 Julian Cananau 

Ledamot  

 

 

https://intranat.hig.se/organisation--styrning/hogskolestyrelsen
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/namnder-rad-och-utskott/anstallningsnamnden
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