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1. Bakgrund och motiv 
Universitetsadministrationen (uadm) ska utgöra ett stöd till 
kärnverksamheten samt ett strategiskt och administrativt stöd för 
universitetets och fakulteternas ledningar. Verksamheten som bedrivs är 
bred och den finansieras till största del av tilldelning (intäkter ifrån 
universitetspåslaget och fasta avgifter fördelade baserat på helårsstudenter) 
samt till viss del av avgifter för tilläggstjänster. 
 
Varje enskild avdelning/kansli inom uadm tilldelas en budgetram för att 
bedriva sin verksamhet. Justering av budgetramarna mellan åren 
genomförs enbart med pris- och löneomräkning samt om någon medveten 
satsning/neddragning genomförts. Många avdelningar/kanslier upplever att 
budgetramen inte längre räcker till för att finansiera befintlig verksamhet 
och personal. Det finns ett behov av att se över budgetramarna som inte har 
setts över på länge. 
 
Inför 2015 infördes en ny övergripande finansieringsmodell för samtliga 
universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Modellen innebär att 
uadm:s totala budgetram mellan åren räknas upp med pris- och 
löneomräkning. Övriga neddragningar eller tillskott beslutas av rektor efter 
dialog i ledningsrådet. Eftersom pris- och löneomräkningen aldrig täcker 
ökade kostnader för t.ex. lönerevision innehåller modellen ett inbyggt 
besparingskrav på uadm, vilket inte har realiserats. Detta i kombination 
med en viss utökning av uadm:s verksamhet inom befintlig budgetram är 
orsaken till att uadm inför de två senaste åren planerat för ett underskott 
och börjat förbruka tidigare upparbetet kapital. Efter utgången av 2018 
beräknas större delen av kapitalet vara förbrukat och uadm behöver därmed 
börja planera för att kunna uppnå en ekonomi i balans. 
 

2. Syfte – nytta med projektet 
Resursöversynen har två huvudsyften. Det ena är att uadm, även fortsatt 
efter att upparbetat kapital använts, ska ha en ekonomi i balans. Inför 2018 
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budgeterar uadm ett underskott på cirka 18 mnkr som ska täckas av 
upparbetat kapital. Efter årets slut förväntas större delen av kapitalet vara 
förbrukat och därmed behöver uadm:s verksamhet och ekonomi anpassas. 
Anpassningen förväntas vara tydligt påbörjad i och med budgetarbetet 
inför 2019 och uadm förväntas ha en ekonomi i balans inför 2020. 
 
Det är viktigt att uadm:s resurser används och fördelas internt så att 
verksamheten kan bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Det andra 
huvudsyftet med resursöversynen är att avdelningar/kanslier inom uadm 
ska ha rimliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. För att säkerställa 
detta behövs en översyn av avdelningarnas/kansliernas verksamhet och 
budgetram. 
 

3. Mål – resultat av projektet 
Resursöversynen förväntas resultera i följande delleveranser. 
 
Förslag på eventuella justeringar av avdelningarnas/kansliernas 
budgetramar 
En kartläggning av avdelningarnas/kansliernas nuvarande budget och 
ekonomiska situation genomförs. Baserat på kartläggningen och inbördes 
jämförelser av förutsättningarna för att bedriva verksamhet identifieras 
eventuella justeringar/omfördelningar av budgetramarna.  
 
Förslag på förändringar av verksamheten  
En kartläggning av avdelningarnas/kansliernas verksamhet genomförs 
utifrån perspektivet vad som skall, bör, kan och inte ska göras. 
Kartläggningen adresserar även ambitionsnivån inom olika områden. 
Utvalda områden ses över och ett förslag på eventuella förändringar i 
uadm:s verksamhet tas fram. 
 
Plan för realisering av förändringar  
En övergripande plan för förändring av uadm:s verksamhet utarbetas. 
Planen förväntas ge förutsättningar för en ekonomi i balans inför 2020. 
Den innehåller information om varje identifierad förändring såsom 
praktiskt genomförande, tidplan samt eventuella justeringar av 
budgetramar. Planen beslutas av universitetsdirektören. 
 

4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 
Föreslagna förändringar ska inte innebära en lägre servicenivå gentemot 
kärnverkasamheten på ett sådant sätt att kostnader förflyttas till 
kärnverksamheten. 
 
Verksamhet inom uadm som finansieras med statsanslag inkluderas inte i 
översynen. Den typen av verksamhet prioriteras inte internt inom uadm 
utan prioriteras ofta i ledningsråd, utbildningsnämnd eller liknande. 
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Därutöver exkluderas den del av akademikonferens som inte är 
tilldelningsfinansierad från översynen. 
 
Flera verksamheter inom uadm finansieras av både tilldelning och avgifter. 
För att översynen ska bli heltäckande inkluderas både 
tilldelningsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Hela 
verksamheten behöver ses över ur perspektivet att vi gör rätt saker med rätt 
ambitionsnivå. Den tilldelningsfinansierade verksamheten kommer dock 
att prioriteras vid identifiering av förändringar i verksamheten eftersom det 
främst är den tilldelningsfinansierade budgetramen som behöver minska 
för att uadm även fortsättningsvis ska ha en ekonomi i balans. 
 
Projektet förväntas leverera en plan för realisering av förändringar som ger 
förutsättningar för en ekonomi i balans inför 2020. Själva realiseringen av 
planerade förändringar ingår inte i projektet utan kommer att ske i det 
löpande arbetet med planering av uadm:s verksamhet, främst i och med 
budgetarbete och verksamhetsplanering inför åren 2019 och 2020, men 
även kontinuerligt under åren.  
 
Samtliga avdelningar och kanslier inom uadm kan komma att påverkas av 
projektets resultat/effekter. Avdelningschefer och fakultetsdirektörer 
kommer att vara kontinuerligt uppdaterade om arbetet som pågår och även 
vara engagerade i flera delar av arbetet. 
 

5. Kritiska faktorer 
Det är mycket viktigt att arbetet i projektet löper på enligt tidplanen så att 
möjliga förändringar av verksamheten identifieras och planeras. Varje 
enskild förändring kräver en plan för praktiskt genomförande och en 
tidplan för realisering, vilket i flera fall kan innebära att det kan ta lite tid 
innan själva resultatet av förändringen kan hämtas hem. 
 
Det är också mycket viktigt med en god kommunikation med alla 
intressenter. 
 

6. Genomförande 
Projektet kan delas upp i tre faser; förbered, genomför och förstärk. Nedan 
framgår övergripande vad var och en av faserna innehåller. 
 
Fas 1: Förbered 
 
• Kommunikation - syfte och mål med projektet. 

o Varför är en förändring nödvändig? 
o Vad är det vi vill åstadkomma? 

• Planering av genomförandet. 
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o Kontinuerlig diskussion i ACG under projektets gång. 
• Identifiera och hantera hinder och risker. 

o Diskussion i ACG. 

Fas 2: Genomför  

• Kartläggning och genomlysning av verksamheten. 
o Avdelningarnas budgetramar, förutsättningar m.m. 
o Uppdraget/Verksamheten – vad ska vi göra och med vilken 

ambitionsnivå? 
o Fakultetskansliernas bemanning – särskild jämförelse av 

fakultetskanslierna, hur ser det ut nu jämfört med när tidigare 
utredning gjordes? 

• Identifiera möjliga förändringar av verksamheten. 
• Identifiera eventuella justeringar/omfördelningar av budgetramarna. 
• Plan för realisering 

o Övergripande plan med en tydlig agenda mot målbilden. 
o Innehåller praktiskt genomförande, tidplan och eventuella 

justeringar av budgetramarna för varje identifierad förändring. 
o Beslutas av universitetsdirektören i delar för att komma igång 

med realisering av de förändringar som kan påbörjas så snart 
som möjligt. 

Fas 3: Förstärk 

• Säkerställa förändringar som vidhålls. 
o Hur ska vi arbeta framöver? 
o Hur ska vi arbeta med det effektiviseringskrav vi har på oss? 

 
Realisering av förändringar genomförs i det löpande arbetet med uadm:s 
verksamhet och enligt beslutad plan för realisering. Vissa förändringar kan 
komma att realiseras parallellt med att projektet pågår, andra efter avslutat 
projekt. Resultatet av genomförda förändringar kommer kontinuerligt att 
följas upp. 
 

7. Tidsplan 
 
Aktivitet Färdigt senast 

Fas 1: Förbered April 2018 

Kommunikation - syfte och mål med 
projektet. 
 

April 2018 

Planering av genomförandet April 2018 
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Identifiera och hantera hinder och risker April 2018 

Fas 2: Genomför December 2018 

Kartläggning och genomlysning av 
verksamheten 

Maj 2018 

Identifiera möjliga förändringar av 
verksamheten. 

Juni 2018 

Identifiera eventuella 
justeringar/omfördelningar av 
budgetramarna 

September 2018 

Plan för realisering (uppdelad i två delar) 
 

September 2018/ 
December 2018 

Fas 3: Förstärk Mars 2019 

Säkerställa förändringar som vidhålls 
 

Mars 2019 

 
 

8. Projektorganisation 
 
Uppdragsgivare: Martin Melkersson 
Styrgrupp: Birgitta Wikmark Carlsson och Lena Ousbäck 
Projektledare: Linda Lundberg 
 
Projektgrupp: 
• Linda Lundberg 
• Anna Fogelberg 
• Stefan Edholm 

Referensgrupp: Administrativa chefsgruppen (ACG) 

9. Resurser och budget 
Projektet förväntas inte generera några större kostnader utöver den 
arbetstid som läggs ned. I det fall andra kostnader uppstår täcks de av 
medel från universitetsdirektörens reserv. 
 

10. Kommunikation/ förankring under och efter projektet 
 
Målgrupp Budskap Forum Ansvarig och 

tidplan 

Universitet
s-ledning 

Information 
om projektet. 

Ledningsråd Uppdragsgivare / 
mars 

Fakultets-
ledning 

Information 
om projektet. 

Ledningsråd Uppdragsgivare / 
mars 



Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen 
 

6/7 
 

Avdelning
s-chefer 

Löpande 
information 
och 
diskussioner. 
 
Remiss plan 
för realisering. 

ACG Projektledare / 
kontinuerligt 

Fakultets-
direktörer 

Löpande 
information 
och 
diskussioner. 
 
Remiss plan 
för realisering. 

ACG Projektledare / 
kontinuerligt 

Facken Information 
om projektet 
 
Information 
om 
förändringar. 

E-post / 
Information 

Projektledare / 
april 
 
 
Projektledare / vid 
behov 

Anställda 
vid Uadm 

Information 
om projektet 
 
 
Information 
om plan för 
realisering 

Interna 
avdelningsmöt
en 

Avdelningschefer 
och fakultetsdir / 
mars 
 
Avdelningschefer 
och fakultetsdir / 
september/decem
ber 

SLUSS Information 
om ev 
förändringar i 
utbildnings-
administration
en 

E-post Projektledare / vid 
behov 

 

11. Godkännande av projektplanen  
Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget 
accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. 
 
 
 
 
 

Uppdragsgivare  Projektledare 
Martin Melkersson  Linda Lundberg 
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