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Riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala 

universitet 

Beslut 
Härmed beslutas 

att fastställa Riktlinjer för centrumbildningar vid 
Uppsala universitet (UFV 2020/716), 
att riktlinjerna bö1jar gälla från och med 2021-01-01 och 
därmed upphäver: 

• Strategiska forskningsprogram/kompetenscentra
(Dnr 30/96),

• Centrumbildningar och andra enheter med
styrelse (motsv) och/eller föreståndare (motsv)
(UFV 2007/804),

• Information om centrumbildningar samt formulär
för delegationer till föreståndare (Beslut, 2007-
05-15) (UFV 2007/804) samt

• Kompletteringar av prefekt- och
föreståndaruppdragen med anledning av
införandet av uppgiftsfördelningen i det
systematiska arbetsmiljöarbetet (Beslut, 2010-06-
08) (UFV 2010/840). Beslutet upphävs i den del
som avser delegation till föreståndare men
kvarstår vad gäller prefekt.

att befintliga centrumbildningar följer det regelverk som 
gällde vid inrättandet samt 
att instruktionen för befintliga centrumbildningar 
uppdateras i enlighet med de nya riktlinjerna vid beslut 
om förlängning. 

Ärendebeskrivning 
En revidering av befintligt regelverk för centrumbildningar vid 
Uppsala universitet har varit nödvändig mot bakgrund av flera 
faktorer. I Rappo1t om översyn av Uppsala universitets 
arbetsordning, 2017-10-06 (UFV 2017 /95) föreslogs i samband 
med revideringen av Uppsala universitets arbetsordning "att 
föreskrifterna för centrumbildningar och andra enheter ses över 
på ett mer genomgripande sätt framöver och inte enbatt 
uppdateras med anledning av nödvändiga följdändringar". (s. 
31) I en promemoria från kansliet för teknik och naturvetenskap
daterad 2018-01-15 omnämns bland annat att nuvarande
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regelverk för centrumbildningar inte är anpassat för behoven i 
verksamheten, att det är ineffektivt och leder till ökade och helt 
onödiga administrativa kostnader samt att det innehåller 
motstridigheter beträffande fundamentala delar som exempelvis 
vem som inrättar och avvecklar centrumbildningar. En 
revidering är också nödvändig mot bakgrund av den 
arbetsordning för Uppsala universitet som bötjade gälla 2020-
01-01 där förändringar skett avseende beslut om inrättande och 
avvecklande av centrumbildningar. Vid ett möte mellan 
planeringsdirektören och områdeskanslichefer (KAPLA-möte) 
den 18 juni 2018 fastslogs att en arbetsgrupp skulle tillsättas 
med syftet att förbättra regelverket för centrumbildningar. Sedan 
hösten 2018 har därför ett arbete pågått med att se över och 
revidera regelverket. I jämförelse med befintliga föreskrifter och 
motsvarande innebär föreliggande förslag till riktlinjer ett i 
grunden omarbetat och nytt regelverk. 

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från områdes
kanslierna och en sammankallande från planeringsavdelningen 
enligt följande: 

Ylva Bäcklund (Teknat-kansliet) 
Anna Sjöström och Johan Liljeros (Medfarm-kansliet) 
Kim Solin (Humsam-kansliet) 
Torsten Blomkvist (Planeringsavdelningen) 

Anders Alderborn från Medfarm-kansliet och Fredrik Andersson 
från Humsam-kansliet ingick i arbetsgruppen i ett tidigare skede, 
men har ersatts av Anna Sjöström respektive Kim Solin. 

Beredning 
Riktlinjerna har gått ut på internremiss till områdesnämnderna, 
universitetsförvaltningen, UU Innovation, Uppsala 
universitetsbibliotek och Uppsala universitets förenade 
studentkårer. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
utredare Torsten Blomkvist. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson, Uppsala studentkårs 
ordförande Jacob Färnert och projektkoordinator Anna 
Sjöström. 
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