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Framtidens utformning av ULF – modellen för 

regionalisering 
 

Den här skrivelsen har tagits fram av den regionala samordningsgruppen för ULF 

försöksverksamhet i Skåne. Den regionala samordningsgruppen består av representanter från 

alla tre lärosäten i Skåne regionen – Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan 

Kristianstad samt tre huvudmanrepresentant från de Skånska kommunerna. Gruppen 

etablerades hösten 2018 och dess syfte är att underlätta utbyte av information mellan aktörer 

som ingår i olika noder samt sprida information till de skånska huvudmän som inte ingår i ULF 

verksamhet. I skrivelsen tar vi fram ett förslag på hur en organisation för framtida ULF kan se 

ut. Skrivelsen har tagits fram som ett svar på förfrågan av Lars Olsson, den nationella 

samordningsgruppen för ULF. Den frågan som skrivelsen svarar på är Hur kan regionala 

samarbetsformer/indelningar för framtida ULF se ut? 

Skrivelsen har diskuterats i Skånes regionala samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter. 

Rådet är en plattform för samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten med lärarutbildning. 

I Rådet diskuteras gemensamma frågor med koppling till lärarutbildningar och skolverksamhet. 

Inom ramen för samverkansrådet har det tagits fram Avsiktsförklaring ULF-försöksverksamhet 

med praktiknära forskning i Skåneregionen som skrivits under av alla lärosäten och kommuner.  

Region 
Samordningsgruppen har diskuterat regioner utifrån att de kan definieras i administrativa och 

funktionella termer. Den administrativa regionen innebär den region som omfattar de 

huvudmän och lärosäten som ryms inom administrativa gränser av den specifika regionen, 

exempelvis Skåne, alternativt Skåne-Blekinge. Den funktionella regionen definieras av de 

faktiska relationerna mellan olika parter och inte nödvändigtvis av någon formell administrativ 

styrning. Många av de processer som utgör ULF behöver förankras i olika verksamheter och 

det är därför en administrativ region eller en samling av flera administrativa regioner är att 

föredra. Det regionala perspektivet i relation till skolan tas upp i flera olika SOU-utredningar 

(exempelvis, U 2018:01 & Dir 2017:13). Det lyfts även i SUHF Underlag till Samling för fler 

lärare den 14/2 2020 från SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor. Om förslagen i dessa 

utredningar och underlag ska genomföras kan det vara fördel att definiera region på samma 

sätt i relation till olika aspekter av skola. Vi instämmer i den bedömning som görs i SUHF:s 

arbetsgrupp för lärarutbildningsfrågor att ULF behöver kopplas till nationella 

professionsprogrammet.  

Organisation och styrning på regional nivå  
En viktig del av regionalisering innebär att medel fördelas till regionerna. Detta innebär att en 

medelsförvaltare etableras i varje region – en helt ny organisatorisk enhet eller inom ramen för 
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befintliga organisationer (exempelvis, Kommunförbundet Skåne). Det är viktigt att 

medelsförvaltare inte är lärosäten på grund av hierarki i relation till forskning. 

Högsta beslutande organ kan bestå av representanter från lärosäten och tjänstepersoner från 

huvudmän – både fristående och kommunala – som ingår i regionen. Beslutande organ utlyser 

medel, beslutar över vilka kriterier som ska uppfyllas samt vilka ansökningar som beviljas. 

Lärosäten ansvarar för säkerställande av vetenskaplig kvalitet medan huvudmän för relevans 

för skolverksamhet. 

Det behövs ett beslutande organ i form av en regional styrgrupp. Det regionala 

samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter (som finns i Skåne), eller en undergrupp, 

skulle kunna utgöra styrgruppen. Vi tror att det är viktigt att både lärosäten och huvudmän har 

lika många röster i beslutande organ. Hur dessa ska utses behöver diskuteras vidare.  

En operativ grupp i relation till beslutande organ behöver etableras. Den operativa gruppen 

ges ansvar för att ta fram beslutsunderlag till den regionala styrgruppen. Vidare behövs det en 

samordnare/sekreterare som är anställd hos, exempelvis, medelsförvaltare eller hos någon 

annan av organisationer som ingår i styrgruppen och som ansvarar för administrativa 

processer. 

Vår bedömning är det bra att kriterierna för medlemmarna i den regionala styrgruppen och i 

den operativa gruppen ska tas fram regionalt eftersom regionerna bör tillåtas arbeta och 

utvecklas utifrån sina behov, förutsättningar och inriktningar när det gäller ULF. Den regionala 

samordningsgrupp som redan idag har ansvar för samordning av ULF, skulle kunna få uppdrag 

att ta fram kriterierna. Motsvarande grupper kan inrättas i andra regioner.  

Finansiering, ändamål och mottagare 
Finansieringen av ULF bör omfatta både strukturer för samverkan samt för praktiknära 

skolforskningsprojekt. Den regionala styrgruppen öronmärker andel medel för finansiering av 

strukturer för samverkan och andel för praktiknära skolforskning. Beslut för fördelning mellan 

strukturer och forskning ska utgå utifrån behovsanalys i regionen.  

Regionala ULF medel erhålls genom ansökningar som skickas in i två steg. Tvåstegssystem 

sänker tröskeln för ansökningar och möjliggör att ansökningar vidareutvecklas via formativ 

återkoppling. Första steget är skiss som skickas till den operativa gruppen som gör en första 

bedömning. Ett urval av ansökningar ges möjlighet att vidareutvecklas till en full ansökan. Full 

ansökan bedöms av externa granskare från både lärosäten och huvudmän. Slutbeslut tas av 

Regional styrgrupp.  

Kriterierna för att få medel ska vara i linje med kraven i ULF, såsom projektets förutsättningar 

att stärka gemensamma forskningsmiljöer, möjliggöra olika former för 

delade/kombinationstjänster, öppna upp för lärarstudenternas delaktighet i samverkan mellan 

lärosäten och utgå från professionens behov och frågor. Utöver detta ska den vetenskapliga 

kvaliteten bedömas 

För att säkerställa likvärdighet mellan alla parter är det viktigt att både lärosäten och 

huvudmän kan ta del av finansiering samt likvärdiga krav för samfinansiering. En utspridning av 

ULF-medel utifrån ett regionalt perspektiv kommer också att öka likvärdigheten i hela landet.  
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