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Signering av villkor för Högskolan Dalarnas forskningsansökningar 
i ansöknings- och projekthanteringssystemet PRISMA   

 
 

Bakgrund 
Alla ansökningar om forskningsmedel till Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Skolforsknings-
institutet och Karolinska Institutet ska idag hanteras via det elektroniska ansöknings- och 
projekthanteringssystemet PRISMA.   
 
Detta innebär att lärosäten (som mottagare av forskningsbidrag och sk medelsförvaltare)  
och deras forskare (sökande) ska godkänna finansiärernas villkor för aktuellt bidrag genom 
elektronisk signering i PRISMA. Villkoren är både generella och specifika för aktuell 
utlysning och omfattar arbetsgivarförhållanden, medfinansiering, utrustning, immateriella 
rättigheter, rapporteringar, publicering av resultat, finansiärens tillgång till forsknings-
materialet, etiska riktlinjer mm. Såväl sökande som medelsförvaltare ska även intyga att den 
sökande inte har fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren, räknat från sista 
ansökningsdag för aktuell utlysning.  
 

Ärendet    
Högskolan Dalarna (HDa) är redan godkänd medelsförvaltare hos finansiärerna och i 
PRISMA. I enlighet med systemets krav har tidigare en organisationskontoansvarig utsetts 
för högskolan. Denne är HDa:s kontaktperson för PRISMA gentemot finansiärerna och 
handlägger HDa:s konto i systemet (tilldelar exempelvis kontobehörigheter). 
Organisationskontoansvarig finns idag vid Utbildnings- och forskningskansliet (UFK), men 
dennes funktion/titel anges idag ej i relation till rollen i PRISMA.   
 
Enligt Rektors delegation av beslutsrätt vid Högskolan Dalarna (HDa 1.2-2017/1195) är det 
akademichef, alternativt rektor, som beslutar om inskickande av forskningsansökningar till 
finansiärer. Detta återspeglas även i den interna ansökningsprocessen för ansökningar om 
extern forskningsfinansiering (HDa 1.2-2018/168). Enligt PRISMA-finansiärernas krav behöver 
nu HDa:s signeringar, det vill säga godkännande/intygande av villkor i ansökningssystemet, 
justeras, så att de synliggör HDa:s gällande beslutsordning.   
 

Förslag till beslut 
  

• Akademichef alternativt rektor godkänner/intygar finansiärernas villkor för ansökningar 
om extern forskningsfinansiering i ansökningssystemet PRISMA, genom elektronisk 
signering i PRISMA. Detta i enlighet med Rektors delegation av beslutsrätt vid 
Högskolan Dalarna (HDa 1.2-2017/1195).  

  
• Forskningssamordnaren vid Utbildnings- och forskningskansliet innehar rollen som 

organisationskontoansvarig för Högskolan Dalarna i PRISMA. 
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Ärendet är förankrat och avstämt med akademichefer, rektor, prorektor, organisationskontoansvarig 
och Utbildnings- och forskningskansliets chef.    
 
 

Beslut 
Rektor beslutar    

• enligt förslag. 
 

 
Ärendet föredrogs av Monika Matevska Stier, Strateg - Extern forskningsfinansiering. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Martin Norsell 
Rektor 
 
 
    ---------------------------------------------- 
    Monika Matevska Stier  

Föredragande 
 

 

 

Delges 
• Rektor 
• Prorektor 
• Förvaltningschef 
• Vicerektorer  
• Akademichefer (ansvarar för vidare spridning till avdelningschefer och ämnesansvariga eller 

motsvarande inom respektive akademi)  
• Forskningsledare   
• UFK-chef 
• Organisationskontoansvarig för HDa i PRISMA  
• Strateg för Extern forskningsfinansiering (ansvarar för vidare spridning till det högskole-

gemensamma Forskningsstödet) 
• Dekaner 
• Biblioteket 
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