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Minnesanteckningar FOSTRA 25 april 2022
Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Philip Buckland, Eva Lindgren, Anna
Arnqvist, Gregory Neely, Johan Olofsson, Erik Steinvall (doktorand), Hanna Blåhed (doktorand),
Andreas Westerberg (doktorand)
Frånvarande: Dieter Müller (vice ordförande),
Övriga närvarande: Johanna Blomström (anteckningar/handläggare), Anders Sturk Steinwall
(handläggare), Agneta Hånell Plamboeck (adjungerad), Marianne Sommarin & Jonas Eriksson (punk
5), Per Hörnblad och Magnus Mörck (punkt 4), Åsa Rudehäll & Annika Renström (punkt 2)
Ärende

Anmärkning

1.Inledning/
Minnesanteckningar

Ledamöterna uppmanades att inkomma med eventuella
synpunkter på utkastet [inga synpunkter har inkommit efter mötet
och de läggs därmed till handlingarna].

2.Verksamhetsplan
2023 – 2025

Enligt tidplanen ska de strategiska råden inkomma med
bedömning senast den 15 maj. Det tema i verksamhetsplanen som
närmast rör FOSTRA är: Forskning med hög kvalitet och
genomslagskraft. Till det finns sex inriktningar/aktiviteter.
Diskussion: Ett resonemang fördes kring olika förslag på
uppdatering av texten utifrån tidigare verksamhetsplan. Ett utkast
till inspel utifrån denna diskussion ska skickas till FOSTRA innan
det går till ledningen.
Ett utkast till reviderad EU-plan har skickats ut till FOSTRA inför
mötet. Det tydliggjordes att förslaget inte omfattar ekonomiska
bidrag. Däremot kommer det att finnas två personer på enheten för
forskningsstöd och samverkan som kan stötta forskare vid EUansökningar.
Diskussion: Dokumentet föreslås gälla tills vidare. Bland de olika
perspektiv som integrerats i handlingen bör även jämställdhet
ingå. Dokumentet bör fokusera på vilket stöd som kan erbjudas
centralt och därmed bör institutioner och fakulteter strykas.
Exempel på centralt stöd är hjälp med redovisning.
Beslut: FOSTRA önskar få möjlighet att se ett nytt utkast innan
planen fastställs.
Ladok har arbetat med en förstudie under våren. I juni fattar
Ladoks styrelse troligen beslut om en plan för utveckling av WebISP. Arbetet påbörjas sedan i september med leverans 2023/24.
Kostnaden ingår i Ladoks medlemskap. Om enheten för IT-stöd
och systemutveckling (ITS) ska ta fram en Web-ISP kommer det
kosta 2,3 mnkr enligt en kompletterande analys som skickats till
FOSTRA.
Diskussion: FOSTRA förespråkar att Ladok utvecklar Web-ISP,
eftersom tidplanen är densamma som för ITS, men kostnaden blir
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2,3 mnkr lägre. Ladok planerar att samarbeta med 1-2 lärosäten
genom användartester od. Umu anmäler intresse för det. Ladoks
styrelsebeslut inväntas och därefter sker planering av Umu:s
delaktighet i den fortsatta processen.
5.Stående punkt:
Profilområden
Marianne Sommarin

Nu i vår kommer det vara fyra temadiskussioner. Den första är den
26 april. Inför dem har det tagits fram ett antal
huvudfrågeställningar. Diskussionerna kommer att inledas med
korta presentationer av ett antal förslag till profilområden. Detta är
ett steg i en process och det kommer ske justeringar och
kompletteringar innan slutliga profilområden tas fram.
Forskningsfinansiärerna ska presentera sin rapport den 1 juni. Med
anledning av många oklarheter är fokus nu främst Umeå
universitets eget strategiarbete. Om profilområden införs 2024
krävs omfördelning av medel.

6. Stående punkt:
Kvalitetssystem forskning
Anders Sturk Steinwall,
Fredrik Georgsson

Listan på särskilt angelägna kvalitetsutmaningar som
presenterades för FOSTRA i december har kondenserats till tre
huvudpunkter: kvalitetskultur, rekrytering/utveckling av forskare,
samt strategisk förnyelse. FOSTRA förväntades ta ställning till
utmaningarna samt hur de bör förankras och kopplas till konkreta
åtgärder i verksamhetsutvecklingen.
Diskussion: De tre huvudpunkterna är bra. Det finns dock
underpunkter som kan vidareutvecklas. För fortsatt förankring och
konkretisering i verksamhetsutvecklingen betonades vikten av
institutionsnivån, där man kan sätta upp konkreta mål som blir
kvalitetsdrivande. Olika forskningsområden ska värderas utifrån
förutsättningarna. Kvaliteten i all forskning kan höjas oavsett
utgångsläge. Självvärderingar är kvalitetsdrivande.
Kvalitetsutvecklingsarbete bör även ske universitetsgemensamt,
genom erfarenhetsutbyte och satsningar såsom uppdraget kring
profilområden. Det finns även en koppling mellan forskningens
kvalitet och utbildningarnas kvalitet. De yngre forskarna ska
inlemmas i en bra kvalitetskultur. FOSTRA ser fram emot fortsatt
diskussion på mötet den 30 maj.

7. Bordsrunda

Lärarhögskolan: Utlysningen av samverkanscheckar inom ULF
genererade 23 ansökningar.
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: Ett intensivt arbete med
verksamhetsplanen pågår. I maj genomförs ett internat. Boliden
är då med som part för samverkan.
Humanistiska fakulteten: Institutionsdialogerna är inne i ett
slutskede. En publikationsresurs är utlyst som är baserad på
bibliometri.
Studenterna: Studentkårsskrivelsen diskuteras med kåren. Full
kårstyrelse väntas inför nästa verksamhetsår. Diskussioner förs
kring skolans roll i lärarutbildningen.
Medicinska fakulteten: Arbetet med verksamhetsplanen pågår.
Prefekter och nämnder mfl. har träffats.
Samhällsvetenskaplig fakultet: Alla som fått forskningsmedel
kommer att få möjlighet att träffa fakulteten och enheten för
forskningsstöd och samverkan innan terminens slut för att
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resonera kring vilket stöd de behöver. Diskussion förs kring
medsökande/huvudsökande, sampublicering och intern
variation i kultur. Andra omgången mentorprogram är aktuell.
Enheten för forskningsstöd och samverkan: Den 17 maj är det
samverkanskonferens. Årshjulet med nomineringar mm
vidareutvecklas.
Planeringsenheten: Den 2 maj har SNS ett digitalt seminarium
om hur Sverige ska säkra tillgången på forskarutbildade.
Universitetsledningen: MISTRA har haft ett möte.
Utlysningsprogrammen ska göras om. Inspel angående
forskningsområden är möjligt, men strukturen för detta vid
Umeå universitet kan förbättras. En person som arbetat med
forskningsinfrastrukturer vid den centrala förvaltningen har
slutat och arbetsuppgifterna har tillfälligt fördelats på andra
handläggare.

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

