
 
 
 
Minnesanteckningar 

Regional samordningsgrupp för ULF  
November 12, 2019  kl 10:00-12:00 
  
Närvarande: Margareta Serder, Anders Jönsson, David Gudmundsson, Eva Pennegård, Elena 
Zukauskaite, Åsa Melkersson 
Anmält förhinder: Lisbeth Torkildsen & Anders Persson 
  
Regional samordningsgrupp för ULF träffas imorgon, tisdag, kl 10:00-12:00 på KFSK lokaler, vån 2, 

Röda rummet.  

Agendan: 

1. ULF konferens, 
Fullbokad dvs 110 deltagare. Anmälan öppen tom torsdag.  

Sara Lenninger - ej klart med deltagande kommuner men de kanske får vara med på länk. 

Elena plockar ut panel till avslutning 

Elena skickar ut info till samtliga som föreläser. 

  

2. Vidareutveckling av ULF – hur tar vi fram drömscenario med regional fokus 
Från möte 191018 

Hur blir det med ULF efter försöksverksamheten tar slut.  

Utvärdering/ halvtidsavstämning nu i december inom Uppsalanoden. Pågår även lite 

förändringar vad gäller representation. 

Är det av intresse att ha motsvarande upplägg av nationell organisation som finns inom ALF, 

dvs med regionala "noder" istället för en nationell. Ska det isf vara samma indelning som ALF 

eller annan.  Hur ska isf det organiseras inom Skåne ( inkl ev utökning av regionen)? Alternativt 

kan vara tt organisera utifrån nuvarande noder dvs Uppsala (MU, LU), Göteborg (HKr), Karlstad 

o Umeå. 

Innebär i praktiken att det ska finnas en organisation för att fördela forskningsmedel respektive 

strukturmedel. 

Den 7 maj 2020 är det en nationell ULF dag och till dess skulle vi behöva arbeta fram förslag på 

hur en organisation med regionalt fokus se ut?  

Gruppen förde en inledande diskussion om för- och nackdelar med olika lösningar på 

organisation. 



 
Nationell, regional, befintliga noder ,eller annan. Också om det kan vara olika organisation vad 

det gäller fördelning av forskningsmedel respektive strukturmedel. 

Bland annat: 

Positivt med att ha fler lärosäten som samarbetspartners i nuvarande organisation. Upplevs 

idag som ett bra forum för erfarenhetsutbyte, men kanske kan detta genomföras oavsett 

organisation? 

Den fysiska närheten känns viktig, vilket skulle tala för en regional organisation. 

Skilja på operativ nivå och erfarenhetsnivå? 

På vilket sätt kan vi reflektera över erfarenheter från deltagande i IFOUS projekt? 

Organisation utifrån geografi, forskningsfråga, lärosäteskluster…? 

  

Vad förväntas av oss - att ta fram en skiss som visar på ett flödesschema hur process med 

forskningsmedel respektive strukturmedel skulle kunna se ut. En kortare text och till det en 

kortare presentation 7 maj. 

HKr har redan ett klart ställningstagande att de vill se en regional organisation. MAU relativt 

klart med regional organisation vad det gäller strukturmedel men kanske lite mer osäkert ang 

forskningsmedel. LU behöver föra en dialog.  

Bestämdes att 

• Elena stämmer av med Lars Olsson om vad han förväntar sig av oss. 
• Gruppens medlemmar förankrar frågeställning i respektive hemmaforum.  
• Elena börjar på ett utkast, och vid nästa möte med gruppen har vi det utkastet som grund för 

vidare diskussion. 
  

3. Förslag för ökad kvalitet i lärarutbildning 
Kort dialog om underlaget, från dialog på möte med förvaltningschefer och lärosäten i 

november. Kommer att lyftas i regionala samverkansgruppen för skollagstyrda verksamheter 6 

december och därefter vid förvaltningschefsmöte senare i december.  

 


