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§1
Faststallande av foredragningslistan

Institutionsnarnnden beslutade
att

faststalla foredragningslistan.

§2
Justeringsperson

Institutionsnarnnden beslutade
att

utse Annika Eklund till att justera protokollet.

§3
Fbregaende motes protokoll
Institutionsnamnden beslutade
att

lagga protokollet till handlingarna.

§4
lnstitutionen och lnstitutionsnamnden i forhallande till varandra
Lena Sjoberg informerade om relationen mellan Institutionsnamnden (IN)
och Institutionens ledning. Se bilaga 1.
Presentationen laggs upp pa Institutionens Sharepoint.
Information Iran IN kommer att ges via nyhetsbrev och vid
institutionsinformationerna.

§5
Arbets- och delegationsordning under hosten

IN diskuterade beslutsdelegation av kurs- och utbildningsplaner, samt arbetsgrupper
for programrapporter respektive lopande potten.
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IN ansag att det ar viktigt att kurs- och utbildningsplaner hanteras sa snabbt som
rnojligt nar de har behandlats i programraden. Detta talar for att beslut om dessa bor
delegeras till prefekt.
En del av IN:s kvalitetsarbete ar att analysera och utvardera institutionens
programrapporter. Ett av syftena bor vara att ge konkret aterkoppling till
programraden innan programrapportema gar vidare till FUN.
IN diskuterade vidare lopande potten. Prefekt fattar beslut kring lopande patten och
fordelning av medel pa forslag av IN. Den tidigare forskningskommitten har paborjat
en revidering av riktlinjer och ansokningsblanketter och en ny ansokningsorngang ar
planerad till oktober. IN ansag att en arbetsgrupp bor tillsattas som kan ge forslag pa
reviderade dokument och i samband med ansokningstillfallena forarbeta ett forslag
pa fordelning av medel. Beslut som galler sprakgranskning bor tas av ordforande, om
sa behovs i samrad med vice ordforande och arbetsgrupp. Kostnad i samband med
etikprovning bor ga direkt till prefekt.
Ovriga strategiska fragor bor tas upp i IN.
lnstitutionsnarnnden beslutade
att

kursplaner och utbildningsplaner pa grund- och avancerad niva
fortsatt delegeras till prefekt.

att

utse en arbetsgrupp som forarbetar programrapporterna.
1 gruppen Ingar vice ordforande Johan Berlin (sammankallande),
Rikard Hedlund, Signild Risenfors, Nina Tryggvason, Josefina Larsson
och Susanne Bergqvist (ersattare for Josefina Larsson).

att

utse en arbetsgrupp som forarbetar reviderade riktlinjer och
ansokningsblanketter, samt beslut for lopande patten.
I gruppen ingar Linda Mossberg (sammankallande), Jennie Ryding,
Charlotta lsaksson, Karin Forslund Frykedal och Johan Hyren,

att

delegera till ordforanden att fatta beslut om sprakgranskning mellan
de ordinarie tillfallena.

§6
Aktuella arenden for information

a.

STRUT:en (Styr- och resursutredningen)
Infer Hogskolan Vasts remissvar har STRUT:en har tagits upp i SLUG under
varen. Synpunkterna togs vidare till hogskolan centralt men fick inte nagot
storre genomslag, forutom institutionens kritik av styrning av antal
examina for sjukskoterskor och larare.
IN onskade en annan och tydligare arbetsgang infer liknande remisser och
liknande frarnover.
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Verksamhetsplan {AVP)
Enligt institutionens arshiul startar prograrnraden arbetet med
verksamhetsplanen, AVP (Arbetsenhetens verksamhetsplan). Den gar
sedan vidare till ledningsgruppen pa institutionen och kommuniceras med
hogskolans ledning i oktober /november. Beslut tas pa institutionen i
november /december.
IN menade att det aterkommande bar informeras om "var vi ar och vart vi
ar pa vag" for att ocksa kunna komma med inspel. Likasa kan Johan Berlin
och Signild Risenfors informera om arbetet i FUN. Detta kan vara en
aterkommande informationspunkt.

c.

Soksiffror och ekonomi
Maria Jordansson gick igenom ansbknings- och registreringssiffrorna for
HT19.

d.

Sammanstdllning av medarbetarsamtal och likavillkorsarbete
Johan Hyren och Lena Sjoberg informerade fran ett mote kring
medarbetarsamtal och likavillkorsarbete pa aggregerad niva. Samtliga
chefer pa institutionen har utifran medarbetarenkaten (ARK:en) diskuterat
illegitima arbetsuppgifter och administrativt stod samt ojamn
arbetsbelastning. Den grupp som arbetar vidare med dessa fragor har fatt
indikationer pa att det ser battre ut idag med stodet for sallananvandare.
I medarbetarsamtalen har ocksa normer tagits upp. Manga upplever ett
oppet klimat, men synpunkter har ocksa larnnats som beror
diskrimineringsgrunderna, sarskilt genus, svenska som spraknorrn och
vasterlandsk kultur. Kort information kommer att ges pa
institutionsinformation men framfor allt arbetar varje avdelning vidare
med detta.

e.

Oversyn av timfordelninq for uppdrag
Lena Sjoberg informerade om bversynen av timfordelning for uppdrag som
genomforts under varen, Det galler uppdrag som arnnesansvarig,
programansvarig, internationell koordinator m.fl.
bvrig tid for doktorander, administrativ tid for deltidsanstallda,
KU-tid och professorsmentorskap har ocksa setts over. bversynen har
tagits upp i institutionens ARK-grupp och i MBL, samt diskuterats i
Forskningskornmitten och SLUG.
Nagra nya delar i timfordelningen ar forslaget att alla ska undervisa minst
20% i nagon form (detta inkluderar handledning). Individuella
anpassningar kan goras vid sarskilda behov.
Professorsmentorskapstiden ses ocksa over och foreslas bli behovsprovad
da ekonomin inte medger de 20% som laggs pa denna de! idag.
Forslaget till beslut kommer att forhandlas enligt MBL
I samband med ovanstaende togs fragan upp om tidsfaktorn for exempelvis
inspelning. Detar en fraga som ar arbetsmiljorelaterad och fragan stalldes
om det gar att anvanda nagon annan modell som gynnar pedagogiken och
arbetssituationen.
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f.

bvergripande kvalitetsarbete
Examensansokan
Johan Berlin informerade om exarnensansokan for socionomprogram med
socialpedagogisk profil. Beslut tas av UKA under varen 2020. Forslaget ar
att det nya programmet ska starta HT2021.
ldrosdtesgranskning
Lena Sjoberg informerade om UKA:s larosatesgranskning av Hogskolan
Vasts kvalitetssystem for forskning och utbildning. Granskningen startar i
september och kommer att tas upp pa IN 18 november.
Beskrivning av larosatesgranskningen laggs in pa Institutionens MyPage.

§7

bvriga fragor
IN sag positivt pa ett forslag att informera institutionen i veckobreven om beslut som
tagits pa motet samt om fragor som kommer att diskuteras framover. Henrik
Lindeskog ornbesorjer detta.
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