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 Områdesnämnder 
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Planeringsavdelningen 
Avd. för ekonomi och upphandling 

 
 
 

Fördelning av forskningsmedel för Uppsala universitet – 

Campus Gotland. 

 
Beslut 

Härmed beslutas  

 
att fördela medel för forskningsprojekt vid Campus Gotland i 
enlighet med förslag från Planeringsrådet för Uppsala 

universitet- Campus Gotland. Medlen fördelas enligt följande:  
 

1. Institutionen för medicinsk cellbiologi erhåller för projektet 
Echo-Zon Gotland  2 mnkr per år i fem år under perioden 2019-
2023. Echo-Zon Gotland är en longitudinell studie kring barns 

övervikt och hälsa. Projektet planeras att genomföras i nära 
samarbete med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen inom Region 

Gotland. Beslutet gäller under förutsättning att Region Gotland 
fattar erforderliga beslut om projektets genomförande.  
 

2. Konstvetenskapliga institutionen erhåller för 
forskningssatsningen Sustainable Heritage Research Forum 1,5 

mnkr årligen i fyra år under perioden 2019-2022. Forumet ska 
vara en plattform och drivhus för tvärvetenskaplig forskning och 
samverkan kring kulturarv, med särskilt fokus på hållbar 

utveckling och är en vidareutveckling av Kulturarvsnoden inom 
Historisk-filosofisk fakultet.  

 
3. Institutionen för kulturantropologi och etnologi erhåller 127 
tkr till för anställning av projektkoordinator inför start av det 

externt finansierade forskningsprojektet Future Urbanism.  
 

Anvisade medel ska belasta projektkod 962 203 001 
Universitetsgemensamma strategiska medel. Medlen utbetalas 
efter kontakt med Avdelningen för ekonomi och upphandling. 

 

 

SE-621 67 Visby 

 

Besöksadress: 

Cramérgatan 3 

 

Handläggare: 

Christer Waldenström 

 

Telefon: 

018-474 82 21  

 

 

www.campusgotland.uu.se 

 

christer.waldenstrom@uadm.uu.se 
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En återrapportering ska lämnas till rektor senast 2024-06-30. 
Medel som inte förbrukats återgår till universitetsgemensamma 

strategiska medel. 
 

 

Bakgrund 

 
Uppsala universitet erhöll inför 2018 en förstärkning av 
forskningsanslaget med 8 mnkr årligen (perioden 2018-2022) för 

att stärka forskningen vid Campus Gotland. Därutöver har 

konsistoriet utöver ordinarie fakultetsanslag avsatt 10 mnkr årligen 
i universitetets verksamhetsplan för forskningsaktiviteter vid 

Campus Gotland. Planeringsrådet har rektors uppdrag att föreslå 

hur dessa medel ska fördelas.  
 

Planeringsrådet har en pågående diskussion kring olika 

forskningsinitiativ som kan bidra till en långsiktig utveckling av 
forskningen vid Campus Gotland och kommer under året därför att 

föreslå rektor att fördela medel till ett antal forskningssatsningar.  
 

Planeringsrådets förslag till forskningssatsningar utgår från 

målsättningarna i Program för Uppsala universitet- Campus 
Gotland 2018-2021. De forskningsprojekt som här föreslås 

finansiering utgår från mål kring mång- och tvärvetenskap, hållbar 

utveckling och innefattar samverkan med regionala aktörer.   
 

Projektet Echo-zon Gotland är en långsiktig forskningssatsning 
kring preventivt hälsoarbete för barn med särskilt fokus på 

övervikt. Projektet syftar till att varaktigt förbättra hälsan hos 
gotländska barn genom olika typer av interventioner. Projektet 
förväntas bygga evidens och identifiera faktorer i hem- och 

skolmiljö och på individnivå, som bidrar till att barn och unga 
får en bättre hälsa. Baserat på dessa faktorer kommer en modell 

för hälsoarbete skapas som kan överföras till andra miljöer i 
Sverige och internationellt. Projektet sker i nära samarbete med 
Region Gotland och förväntas pågå i minst tio år. De omfattande 

data som samlas in inom projektet kommer även att kunna 
användas för forskningsfrågor inom flera andra vetenskapliga 

fält.  
 
Planeringsrådet föreslår att projektet delfinansieras med 2 mnkr 

per år under perioden 2019-2023 (fem år). Projektet förväntas 
därutöver finansieras av Vetenskapsområdet för medicin och 

farmaci, universitetsgemensamma strategiska medel för 
forskning (beslut: UFV 2018/1739), medel från Region Gotland 
och genom andra externa bidrag. 
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Sustainable Heritage Research Forum är en satsning på ett 
mång-och tvärvetenskapligt forskningsforum inom 

området kulturvård, med ett särskilt fokus på hållbar utveckling. 
Forumet ska utgöra en plattform och arena för initiering, 

uppbyggnad och etablering av forskning inom kulturvårds- och 
kulturarvsområdet. Forumet är tänkt att vara en fortsättning och 
vidareutveckla av den s.k. Kulturarvsnoden som under åren 

2016 -2018 bedrivit ämnesöverskridande aktiviteter inom 
historisk-filosofisk fakultet. Verksamheten har syftat till att 

sprida kännedom om kulturarvsforskning och att knyta studenter 
på masternivå närmare forskningen.  
 

Målsättningen är att forskningsverksamheten inom Sustainable 
Heritage Research Forum på några års sikt kommer att 

finansieras genom externa forskningsmedel.  
  
Planeringsrådet föreslår att projektet finansieras med 1,5 mnkr 

per år under perioden 2019-2022 (fyra år). 
 

Slutligen har Institutionen för kulturantropologi och etnologi till 
planeringsrådet inkommit med ett äskande om medel till en 
tillfällig anställning av administrativ kompetens för att upprätta 

kontrakt och ”business plan” mellan institutionen och 
forskningscentrat PUKAR i Indien.  

Den indiska finansiären önskar förlägga ett större projekt vid 
Campus Gotland med forskning kring hållbarhet och 
städer/stadsliv. Satsningen förväntas innebära rekrytering av 6-8 

gästforskare samt ett antal post docs och doktorander med 
placering vid Campus Gotland. En forskningsplan är framtagen 

och godkänd av finansiären och av den egna institutionen.  
 
Forskningsaktiviteterna kommer i sin helhet att finansieras av 

PUKAR men institutionen önskar 127 tkr för att tillfälligt (3 
mån på deltid) kunna anställa nödvändig administrativ 

kompetens inför start av projektet under 2019.  
 
Planeringsrådet föreslår rektor att fördela 127 tkr till 

Institutionen för kulturantropologi och etnologi för anställning 
av en projektkoordinator på deltid under tre månader. 

 
 
 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter 
föredragning av utredare Christer Waldenström. Närvarande 

därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och 
Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren samt 
Rektorsrådet för Campus Gotland Olle Jansson. 
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Eva Åkesson 

 
 
     Christer Waldenström 


