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1. Beskrivning
Arbetsenheten Idrottshögskolan (härefter även benämnd som IH) syftar till att samordna och
utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det
idrottsvetenskapliga fältet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna samtliga
elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå, inom
ramen för konceptet ”Dubbla karriärer”. Umeå universitet är sedan hösten 2015 utsett till ett av
Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Utifrån avtal med Riksidrottsförbundet har Idrottshögskolan
också särskilda uppdrag inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Föreliggande instruktion anger
organisation och styrning av verksamheten.

2. Bakgrund
Umeå universitet har sedan 1970-talet satsat på idrott genom att bedriva idrottsrelaterade
utbildningar och från 1980-talet och framåt har universitetet satsat på att utveckla kombinationen
elitidrott och studier tillsammans med Riksidrottsförbundet och olika Specialidrottsförbund. År
2000 fattade universitetsstyrelsen beslut om att inrätta en Idrottshögskola för att ytterligare
utveckla universitets idrottsrelaterade utbildningar och forskning. Ett viktigt led i utvecklingen av
den idrottsrelaterade verksamheten vid Umeå universitet var den av rektor år 2007 fastställda
universitetsövergripande policyn som möjliggör kombinationen elitidrott och studier vid Umeå
universitet. År 2006 omorganiserades Idrottshögskolan till Umeå centrum för idrottsvetenskap.
Rektor beslutade 2011-03-08 att genomföra en extern utvärdering av den idrottsrelaterade
verksamheten vid Umeå universitet samt Umeå centrum för idrottsvetenskap. Syftet med
utvärderingen var att den skulle ligga till grund för en integrerad satsning på utbildning på
grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och forskning samt friskvård vid universitet - Idrottslyftet.
I rapporten föreslogs det att inrätta en ny centrumbildning benämnd Idrottshögskolan, med uppgift
att samordna den idrottsvetenskapliga utbildningen och forskningen, att administrera anpassade
studier för elitidrottare samt att samordna och ansvara för kontakter med det omgivande samhället.
(Dnr: UmU 103-637-11). Sedan januari 2013 har centrumbildningen fått detta uppdrag och
benämnts Idrottshögskolan.
Universitetsstyrelsen beslutade den 6 november 2012 om en riktad satsning inom idrottsforskning
för perioden 2013-2015 (Dnr: UmU 200-2412-12). En uppföljning av satsningen genomfördes och
inlämnades till universitetsledningen 2015-06-30, vilken låg till grund för en fortsatt satsning för
perioden 2016-2017 avseende forskningsstöd och idrottslaboratorium. Även inför åren 2018 och
2019 beviljades Idrottshögskolan medel för särskilt forskningsstöd och Idrottslaboratoriet. Ett avtal
gällande Riksidrottsuniversitet mellan Umeå universitet och Riksidrottsförbundet (RF) tecknades
och gällde under avtalsperioden 1 augusti 2015 - 30 juni 2018, (Dnr 298/15-550). Inför hösten 2018
skrevs ett nytt fyraårigt samverkansavtal med RF för perioden 1 augusti 2018-30 juni 2022 (Dnr
303/18-55).
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Idrottshögskolan
som en arbetsenhet inom Samhällsvetenskaplig fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag samt
former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.
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3. Instruktion
3.1. Namn
Arbetsenhetens svenska benämning är:
Idrottshögskolan
Arbetsenhetens engelska benämning ska vara:
Umeå School of Sport Sciences
IH används som förkortning för den svenska benämningen och USSS används som förkortning för
den engelska benämningen.

3.2. Organisationsform samt omprövning av
organisationsform
Idrottshögskolan är organiserad som en arbetsenhet.
Samhällsvetenskaplig fakultet ska senast 2029-12-31 ompröva om verksamheten fortsatt bör
bedrivas i samma form eller om arbetsenheten bör ombildas eller avvecklas. Samhällsvetenskaplig
fakultet ska senast 2029-06-31, efter samråd med rektor, informera föreståndaren om närmare
kriterier och anvisningar för omprövningen.

3.3. Organisatorisk tillhörighet
Idrottshögskolan ingår i Samhällsvetenskaplig fakultet.

3.4. Organisationsenhetskod
Idrottshögskolan har organisationsenhetskod 2160.

3.5. Föreståndare och rådgivande grupp
3.5.1.

Föreståndare

Den dagliga verksamheten vid Idrottshögskolan ska ledas av en föreståndare som har det
övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten samt ekonomi- och
personalansvar. En biträdande föreståndare kan utses vid behov. Föreståndarskapet är
tidsbegränsat där utsedd person förordnas för en definierad verksamhetsperiod och har sin
anställning vid Idrottshögskolan eller vid annan institution, enhet, eller motsvarande.
Föreståndaren och dennes uppdragstillägg samt mandatperioden fastställs genom beslut av dekan.
Mandatperioden för föreståndaren ska likställas med en mandatperiod för ett prefektförordnande
och ska i normalfallet avse en period om fyra år. Vid ett omförordnande för en andra fyraårsperiod
ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget.
Föreståndaren rapporterar till dekan. Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande regler och riktlinjer vid Umeå universitet samt Idrottshögskolans
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verksamhetsplan, mål och uppdrag. Föreståndaren fattar beslut enligt rektors besluts- och
delegationsordning och fakultetens vidaredelegationer. Föreståndaren fattar beslut vid regelbundna
och protokollförda beslutsmöten enligt samma ordning som anges i Arbetsordning för Umeå
universitet avseende prefekten som beslutsfattare.
Villkor för föreståndaren ska sättas med utgångspunkt (exempelvis vad gäller arvoden) i
dokumentet Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt).

3.5.2. Rådgivande grupp
Som rådgivande organ för Idrottshögskolans verksamhet ska det finnas ett råd. Rådet består av 12
ledamöter och har namnet ”Idrottshögskolans råd”.
Idrottshögskolans råd
Kategori
Ordförande
Universitetsledningen
Fakultetsledamot
En ledamot från respektive fakultet
Ledamot från lärarhögskolan/lärarutbildningen

Antal
1

Studerandeledamöter
Studenter på utbildning på grund- och avancerad nivå, respektive
forsknivå

2

Externa ledamöter
Region Västerbotten (1 ledamot)
Umeå kommun (2 ledamöter)
Riksidrottsförbundet (1 ledamot)

4

4
1

12
Adjungerade med närvaro- och yttranderätt
Föreståndare
Biträdande föreståndare (om sådan finns utsedd)

1-2

Föreståndaren är huvudföredragande i rådet. Rådet ska sammanträda minst en gång per termin och
därutöver när minst tre (3) ledamöter så önskar. Vid rådets möten ska det föras
minnesanteckningar. Rådets mandatperiod fastställs i samband med beslut om utseende. Rådet
utses genom beslut av dekan. Studentrepresentanterna utses genom beslut av berörd studentkår.
Villkor och ersättningar för rådets externa ledamöter ska sättas i enlighet med Regler för arvoden
och ersättningar vid universitets styrelser kommittéer, råd och nämnder.
Den rådgivande gruppen för Idrottshögskolan ansvarar för att vara rådgivande till föreståndaren i
frågor angående:


Verksamhetens övergripande inriktning och utveckling
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Arbete med framtagande av verksamhetsplan och mål för verksamheten utifrån beslutat
uppdrag



Övrigt främjande av Idrottshögskolans verksamhet

3.6. Finansiering
Idrottshögskolans verksamhet finansieras huvudsakligen genom basanslag och externa medel eller
andra särskilda satsningar.

3.7. Facklig samverkan
Facklig samverkan för Idrottshögskolan genomförs i fakultetens samverkansgrupp (FSG). Kallelse
till och protokoll från arbetsplatsträffar skickas till FSG.

3.8. Administrativt stöd
Idrottshögskolan har administrativt stöd inom ekonomi, personal och kommunikation,
som är anställda vid arbetsenheten eller anställda vid annan institution eller enhet genom
överenskommelse.

3.9. Uppdrag
Idrottshögskolans huvuduppdrag är att samordna och utveckla utbildning och forskning
samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.
Idrottshögskolan ska också stimulera och tillvarata den idrottsvetenskapliga bredd och
spets som finns inom såväl utbildning som forskning vid Umeå universitet.
Idrottshögskolan har nedanstående mer specificerade uppdrag inom fyra huvudområden;
idrottsutbildning, idrottsforskning, kombination elitidrott och studier och samverka med
omgivande parter:

Idrottsutbildning




Att, via t.ex. ett utbildningsråd, fungera som ett strategisk informations- och
diskussionsforum som erbjuder råd och stöd till fakulteterna, lärarhögskolan och
universitetet som helhet, när utbildningar inom det idrottsvetenskapliga fältet
utvecklas och förändras.
Att stödja och stimulera interdisciplinär samverkan mellan idrottsprogram samt
samverkan mellan idrottsprogram och det omgivandet samhället.

Idrottsforskning




Att planera och genomföra olika föreläsningar, seminarier och konferenser samt att
stimulera till interdisciplinära forsknings- och samverkansprojekt inom det
idrottsvetenskapliga fältet.
Att stödja och bidra till att stärka idrottsforskningen vid Umeå universitet, via t.ex.
ett forskningsråd.
Att koordinera och organisera forskning som innefattar elitidrottsstudenter.

Kombination elitidrott och studier


Att organisera och utveckla arbetet kring kombinationen elitidrott och studier
(dubbla karriärer) för studenter med elitidrottsavtal.
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Att ansvara för att studenter med elitidrottsavtal får tillgång till en fungerande
elitidrottsmiljö, genom att erbjuda ett prestationsteam och ge tillgång till ett
fungerande prestationsutvecklingslabb.
Att vara värd för de avtal om kompetenscentrum och elitidrottsmiljöer som finns
med ett antal specialidrottsförbund.

Samverkan




Att koordinera och samordna samverkan med andra lärosäten (nationellt och
internationellt) och med externa aktörer som t.ex. kommuner, landsting,
idrottsrörelsen, hälsoorganisationer, innovationsföretag, etcetera, inom det
idrottsrelaterade området.
Att projektleda Umeå universitet som ett Riksidrottsuniversitet och arbeta med de
särskilda åtaganden som följer av att vara ett Riksidrottsuniversitet.

Särskilt uppdrag


Att koordinera aktivitetsdagar inom området fysisk aktivitet/hälsa för studenter
och personal vid UmU (f.n. Hälsa på campus 2 dagar/år).

3.10 Uppföljning
I enlighet med den Samhällsvetenskapliga fakultetens ordning genomförs verksamhetsoch lika villkorsplanering, kompetensförsörjningsplanering, ekonomiskt budgetarbete,
arbetsmiljöarbete samt uppföljning genom verksamhetsberättelser och utvärderingar samt
bokslut. Därpå följer en fakultetsdialog med ledningen för Idrottshögskolan och
Samhällsvetenskaplig fakultet. Se också avsnitt 3.2 om omprövning av verksamhet.

