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Möte i FOSTRA 2021-11-30
Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Philip Buckland,
Eva Lindgren, Ove Axner, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Erik Steinvall (doktorand), Andreas Westerberg
(doktorand)
Övriga närvarande: Johanna Blomström (handläggare/anteckningar), Anders Sturk Steinwall
(handläggare), Agneta Hånell Plamboeck (adjungerad), Ali Foroutan-Rad (punkt 5), Per Ragnarsson
(punkt 6), Frank Drews (punkt 6), Tomas Rimbark (punkt 6), Per Hörnblad (punkt 6), Ester RoosEngstrand (punkt 6-7), Marie Holmgren (punkt 8-10), Fredrik Georgsson (punkt 9)

Ärende

Anmärkning

1

Föregående
minnesanteckningar
Katrine Riklund

Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.

2

Profilområden
Marianne Sommarin

Ett andra möte med FOSTRA:s arbetsgrupp för profilområden
har genomförts. En förhandsutlysning kommer att ske angående
förslag på profilområden med deadline den 28 feb [27 feb]. Ett
utkast till ansökningsblankett kommer att skickas till
arbetsgruppen nästkommande vecka. Det kommer att vara en
öppen ansökan vid Umu, för att inte missa de områden som inte
är knutna till en fakultet. En analys av bibliometri, m.m. kommer
att genomföras först när ansökningar kommit in.
Diskussion: Även om ansökan blir öppen, så är en
rekommendation att de som ansöker har kontakt med berörd/a
fakultet/fakulteter/lärarhögskola. Ytterligare besked kring
profilområden inväntas från regeringen.

3

Plan för EU-finansiering
–
remissvar, mål med ökad
finansiering
Agneta Hånell Plamboeck

Synpunkter som inkommit på utkastet till EU-plan redovisades.
Några förslag var; att utse lokal EU-kontaktperson vid
institutionerna, att Umu definierar ett långsiktigt mål, att införa
mer detaljerade aktiviteter, att Umu-centralt ska ta ett större
ekonomiskt ansvar, samt att en kalender upprättas för
utlysningar. Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) ser
över de förslag som kommit. När det gäller de ekonomiska
ramarna kommer frågan att lyftas till ledningen. Nästa steg är att
EU-planen dras för budgetchef och universitetsdirektör.
Diskussion: Initiativ till kontakt med FOS vid utlysningar
behöver komma från forskarna. Möjligheten att söka EU-medel
bör säljas in positivt och vara incitamentsdrivet. Erfarenheter
från de som erhållit EU-medel bör tas tillvara. Centralt stöd kan
behövas i hela processen gällande ekonomi, juridik och att skriva.
Långsiktiga mål bör identifieras och ansvariga utses i en policy
med tillhörande arbetsplan.

4

Sexuella trakasserier;
- Inverkan på
forskningsmiljön/
forskningens frihet, mm
-universitets hantering av
frågan
Katrine Riklund

Frågan om sexuella trakasserier vid Umu har aktualiserats i
media den senaste tiden. Ledningen anser att det är viktigt att
motverka sexuella trakasserier och annat oacceptabelt beteende.
Därför kommer en handlingsplan att upprättas och en extern
genomlysning kommer att göras av efterlevnaden av relevanta
styrdokument, etc. Den 8 december släpps en ny ingång på
intranätet; ”Om något händer”. Syftet är att lättillgängligt ge
information om vad som gäller vid sexuella trakasserier, olyckor
eller andra oönskade händelser. Funktionen riktas till både offer
och förövare. För det forskningsstrategiska rådet är det relevant
att belysa hur detta oacceptabla beteende påverkar
forskningsmiljöer, doktorander, rekryteringsbas, etc. Det är
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viktigt att prata om det, vara tydliga med värdegrunden att
sådant beteende är oacceptabelt. Det handlar om ledarskap,
civilkurage, m.m.
Diskussion: Förutom inom universitetet kan händelser inträffa
vid aktiviteter kopplade till universitetet, såsom under
verksamhetsförlagd utbildning eller vid konferenser. Alkohol,
hierarkier och andra riskfaktorer bör synliggöras. Vi är alla en del
av systemet och har därmed ett ansvar att värdegrunden
upprätthålls. Frågan om sexuella trakasserier har även
diskuterats inom kårerna och kan bli en del av
studentkårsskrivelsen.
5.

Forskningsdatahantering
-lägesbeskrivning
-disk. nominering
FOSTRA:s referensgrupp
Katrine Riklund, Ali
Foroutan-Rad

Enligt forskningspropositionen ska det vara öppna data fr.o.m.
2026 [prop. 2120/21:60]. Forskningsdatahantering ingår som en
del av ett rektorsbeslut för att stärka forskning och utbildning. Ett
utkast till projektplan för satsningen har varit ute på
internremiss. Överlag har det varit positiv respons. Fokus är att
komma igång med arbetet så fort som möjligt. En referensgrupp
kopplat till FOSTRA ska utses.
Diskussion/beslut: Fakulteterna och lärarhögskolan bör vara
representerade i referensgruppen. Personerna i referensgruppen
ska ha erfarenhet av hinder kring tillgängliggörande av
forskningsdata. Anmodan att nominera en man och en kvinna går
ut via kanslicheferna och deadline är i mitten av december
[anmodan att nominera kommer att skickas ut i början av
januari].

6.

Systemstöd ISP för
forskarstuderande
Per Ragnarsson, Frank
Drews, Tomas Rimbark,
Per Hörnblad

Det är beslutat att det ska finnas ett systemstöd för
doktorandernas individuella studieplan (ISP), men inte vilken
applikation som ska användas. Flera system har jämförts. Den
datavetenskapliga institutionen har tagit fram ett förslag med
utgångspunkt i de minimikrav som gäller för ISP. Ett systemstöd
bör vara långsiktigt med hänsyn till användbarhet, säkerhet,
systemtest, prestandaprov, m.fl. aspekter.
Diskussion: Ett systemstöd ska även vara flexibelt, ge ett
mervärde på aggregerad nivå, vara universitetsgemensamt och ge
en tidsvinst.
Beslut: Att enheten för IT-stöd och utveckling tillsammans med
institutionen för datavetenskap ska titta vidare på hur ett
systemstöd kan göras funktionellt till så låg kostnad som möjligt.

7.

Stående punkt: Kvalitet i
forskarutbildningen
Ester Roos-Engstrand

Vid utbildningsutvärderingarna för analytisk- och organisk kemi
var slutsatsen att det kan behövas fler kurser. Bristerna ska
åtgärdas inom ett år. Utvärderingen av fysikalisk kemi är ännu
inte beslutad. Skillnader i bedömningen har noterats och
eventuellt kommer ett brev att skickas till UKÄ. Åtgärdsplaner
kommer att presenteras för FOSTRA vid senare tillfälle. En
kvalitetsrapport ska presenteras för styrelsen. Rapporten skickas
därefter till Johanna som lägger upp den på Teams-ytan.

8.

Stående punkt:
Insatser för att stärka
forskning och utbildning
- Infrastrukturer som kan
komma att bli nationella

Riktlinjer för vad som ska gälla för de infrastrukturer som ska
kunna bli berättigade till stöd håller på att tas fram. Frågan
diskuteras i rådet för infrastrukturer och det kommer att gå ut på
remiss till fakulteterna. Utkastet kommer också att diskuteras på
FOSTRA. Preliminärt kommer ansökningsperioden vara öppen 4
mars till 6 maj och minimibeloppet kommer vara 600 000 SEK.

Forskningsstrategiska rådet, Umeå universitet

901 87 Umeå

www.umu.se

Föredragningslista
Forskningsstrategiska rådet

2021-11-30
Sid 3 (3)

Katrine Riklund, Marie
Holmgren

Diskussion: Definitionen för vad som menas med potential att bli
nationell infrastruktur diskuterades, liksom andel finansiering
från Umu centralt.

9.

Stående punkt:
Kvalitetssystem för
forskning
-ramverk för
kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling
Anders Steinwall, Fredrik
Georgsson

En reviderad tidplan för våren presenterades, som avslutas med
beslut om implementering på fakultetsnivå i maj-juni. Den 20
december ska återkommande granskning diskuteras på
FOSTRA:s möte. Det finns förslag om öppna möten som ska
samordnas med arbetet med profilområden. Ett utkast till
ramverk för Umu har tagits fram och finns bland
mötesdokumenten. Det innehåller modifieringar utifrån UKÄ:s
vägledning och SUHF:s ramverk. Särskilt frågan om
kvalitetskultur och forskningens utveckling och förnyelse lyftes.
Diskussion: Fakulteterna och lärarhögskolan redogjorde för hur
arbetet med kvalitetssystem förankrats.

10.

Stående punkt:
Forskningsinfrastruktur
-Fakulteternas/
lärarhögskolans
synpunkter på Krantz –
utredning (SOU2021:65),
följt av diskussion
Katrine Riklund, Marie
Holmgren

Umeå universitet är remissinstans för Krantz utredning som är
ute på remiss. Det kvarstår en del oklarheter som inte tydliggjorts
i rapporten. Utredningen har varit ute på internremiss på
fakulteterna och lärarhögskolan. Det har inte kommit så mycket
synpunkter. Remissvar från Umu kommer att diskuteras på
FOSTRA den 20 december. Hänsyn kommer att tas till inspel
från huvudmannarådet.

11.

Information/bordsrunda
Universitetsledningen,
fakulteter/lärarhögskolan,
doktoranderna, LH

Vid nästa möte i lärarhögskolans styrelse kommer det fattas
beslut om en långsiktig forskningsplan till 2030. Det föreslås en
fortsatt satsning inom fyra huvudsakliga områden; forskarskola,
karriärprogram, praktiknära forskning, samt riktade satsningar i
dialog med institutionerna. Alla fakulteter och lärarhögskolan har
arbetat med kvalitetssystem för forskning samt profilområden.
Ett nytt forskarutbildningsprogram startas på den medicinska
fakulteten där de börjat anta doktorander. Den humanistiska
fakulteten satsar vidare på såddmedel. Den teknisknaturvetenskapliga fakulteten gör en ny utlysning av biträdande
lektorat. Förra omgången var det 500 sökande. Den
samhällsvetenskapliga fakulteten ser en positiv trend genom bl.a.
en ökning av antalet anställningar. Arbetet med
studentkårsskrivelsen pågår. Doktoranderna upplever hur
ändringar i utlänningslagen påverkar doktorander.
Lärarhögskolan m.fl. kommer att ha en utökad dialog kring
utlänningslagen för att få en bättre uppfattning om
problematiken. I ett första steg vänder de sig till de delar av
universitetet som har anställda. Ledningen och den centrala
förvaltningen meddelade att partnerskapsdagar genomförs den 3
och 7 december, att forskningsbarometern har kommit och att
REAL söker ny ledare och Arcum ny föreståndare.
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