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Mittuniversitetets KK-miljö Transformative
Technologies: process att ta fram nya
insatser till verksamhetsplanen
Mittuniversitetet deltar sedan 2012 i KK-stiftelsens program KK-miljöer. Programmet
innebär att lärosätet målmedvetet och strategiskt arbetar med att utveckla och
profilera forskning och utbildning på avancerad nivå. KK-miljön ska stödja profilering
av lärosätet och uppbyggnaden av kompletta miljöer där utbildning och forskning
samspelar. Ett syfte är också att stärka lärosätets förmåga att arbeta strategiskt
tillsammans med externa partners. Mittuniversitetets KK-miljö går under namnet
Transformative Technologies och omfattar verksamheterna vid forskningscentren
FSCN och STC.
Transformative Technologies består av fem forskningsområden, s.k. strategiska
insatser, som var och en har egna mål och strategier för hur all forskning och
utbildning kopplat till området ska utvecklas och på så sätt bidra till att uppfylla
målen för KK-miljön.
I verksamhetsplanen som lämnas in till KK-stiftelsen i månadsskiftet
oktober/november varje år beskriver lärosätet hur forskningsmiljön planeras utvecklas
de närmaste åren och strategier för detta. Här äskas också för finansiering av nya
insatser. Arbetet med att ta fram nya insatsförslag initieras i december året innan och
pågår fram till verksamhetsplanen ska lämnas in.

Process att ta fram nya insatser till verksamhetsplanen
Dec.-jan

Arbetet initieras med strategimöten, där seniora forskare från
respektive strategisk insats diskuterar mål, behov och framtida arbete
tillsammans med ledningen för Transformative Technologies (dekan
och centrumledarna för FSCN och STC).
Varje strategisk insats ombeds sedan att formulera målbild och
kortfattat beskriva vilka behov insatsen har för att nå dit.
Behovsanalysen ska vara övergripande men även innehålla förslag till
nya insatser finansierade av KK-stiftelsen. Behovsanalysen lämnas
sedan till ledningen.

Februari

Underlagen sammanställs och diskuteras i KK-miljöns referensgrupp.
Referensgruppen består av representanter från partnerföretag, övrigt
näringsliv och akademi.
KK-miljöns ledning återkopplar till de strategiska insatserna vid
strategimöten. Återkopplingen baseras på strategiska överväganden,
insatsförslagens betydelse för KK-miljöns fortsatta utveckling,
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forskningsmiljöns långsiktiga mål samt synpunkter som framkommit i
diskussioner med referensgruppen.
Strategiska insatser uppmanas att komma in med preliminära
insatsförslag till mitten av mars.
Mars

Insatsförslagen diskuteras i referensgruppen och i ledningsgruppen.
KK-miljöns ledning beslutar om vilka projekt som ska gå vidare och
utveckla fullständiga projektplaner. Beslutet baseras även här på
strategiska överväganden, KK-miljöns långsiktiga mål, förslagens
betydelse för forskningsmiljöns utveckling samt synpunkter från
referensgruppen.

Maj

Fullständiga projektplaner inkluderande översiktlig budget tas fram.
Intern granskning av projektplaner utförs av fakultetskansliet med
avseende på formalia, struktur och tydlighet.

Maj - juni

Projektplanerna granskas utifrån samproduktion och vetenskaplig
kvalitet av externa oberoende experter. Minst två internationella
forskare inom respektive område granskar forskningsprojekten ur ett
vetenskapligt perspektiv.
Insatsförslag som innebär utveckling av utbildningsprogram eller
kompetensförstärkning utvärderas även utifrån strategisk relevans för
forskningsmiljön.

Augusti

Omgranskning av projekt som av någon granskare bedömts inte nå
upp till kvalitetskravet.

Mars - sep

Förslag på insatser för utveckling av nya utbildningsprogram eller
utveckling av befintliga program hanteras enligt lärosätets interna
regelverk.
Insatsförslag som innebär rekrytering hanteras på motsvarande sätt
enligt lärosätets interna regelverk.

Sep - okt

Insatsförslag som av någon anledning sticker ut i
granskningsprocessen granskas av en särskild beredningsgrupp
sammansatt av ledamöter ur referensgruppen. Även externa
ledamöter kan förekomma.

Oktober

Insatsförslagen, de externa granskarnas bedömningar och
beredningsgruppens rekommendationer diskuteras i referensgruppen.
Insatsförslagen som genomgått fakultetens kvalitetssystem med
godkänt resultat presenteras för fakultetsnämnden.
Dekan beslutar om vilka insatser som ska tas med i VP. Beslutet
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baseras på utfallet från extern granskning, strategiska överväganden
kring utvecklingen av KK-miljön, input från referensgrupp,
beredningsgrupp och strategiska diskussioner i KK-miljöns
ledningsgrupp.
Slutgiltig projektplan, budget och eventuella bilagor granskas internt
av fakultetskansliet med avseende på formalia, struktur och tydlighet
innan de skickas in till KK-stiftelsen.

