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Inledning 
Syftet med Lärarhögskolans verksamhet och Lärarhögskolans uppdrag är fastslaget i Instruktion 
för Lärarhögskolan (FS 1.1-2419-20). 

Lärarhögskolans syfte är att: 

• ansvara för att utbildning av hög kvalitet, framstående forskning och forskarutbildning och 
god samverkan inom dess verksamhetsområde bedrivs. Lärarhögskolan ansvarar därför 
för universitetets samlade ekonomiska resurser för utbildning och forskning samt för 
övriga regeringsuppdrag inom området. 

Lärarhögskolans uppdrag är att: 

• i enlighet med Umeå universitets arbetsordning samordna, utveckla och kvalitetssäkra 
lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid 
universitetet samt samverka med parter inom såväl som utanför universitetet. 

Föreliggande kompetensförsörjningsplan gäller för Lärarhögskolans kansli som är en del av 
Lärarhögskolan. Enligt instruktionen för Lärarhögskolan ska kansliet ombesörja att sedvanliga 
beredningsuppgifter utförs och utgöra ett stöd för Lärarhögskolan vid Umeå universitet och dess 
styrelse. 

Utöver Instruktionen har kansliet även att förhålla sig till Lärarhögskolans interna arbetsordning 
som bland annat reglerar ledningsfunktionernas- och kansliets olika roller. I arbetsordningen 
konstateras att kansliet olika funktioner och övergripande arbetsuppgifter och ansvarsområden 
ska regleras och fastställas i Kompetensförsörjningsplan för Lärarhögskolans kansli.  

Strategisk kompetensförsörjning är en process för att säkerställa att rätt kompetens finns i 
verksamheten för att uppnå dess mål. Lärarhögskolans kompetensförsörjningsplan omfattar 
föreliggande dokument, en kartläggning av personalens arbetsuppgifter samt en aktivitetsplan. 

Föreliggande dokument kommer att revideras årligen i samband med arbetet med budget och 
verksamhetsplan. Kartläggning av arbetsuppgifter samt aktivitetsplanen revideras dock 
kontinuerligt under året. Ansvaret för det arbetet har kanslichefen men kan delegeras helt eller 
delvis till biträdande kanslichef. 

Nulägesanalys av verksamheten 
För aktuella verksamhetsmål, framtida utveckling och utmaningar kopplade till verksamheten 
hänvisas till Lärarhögskolans verksamhetsplan.  
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Nuläge bemanning och kompetens 
Vid kansliet arbetar 26 medarbetare som per sista april 2021 motsvarar 23,3 heltidsekvivalenter. I 
tabell 1 framgår kansliets bemanning utifrån medarbetarnas befattningar.  

Tabell 1: Kansliets bemanning, sorterad på befattning. 

Befattning Antal heltids-
ekvivalenter 

Varav 
tidsbegränsade 

Varav 
delpension 

Varav 
nationellt 
uppdrag 

Varav 
män 

Controller 1     
Ekonomiadministratör 1     
Ekonomisamordnare 0,5  1   
Fakultetssamordnare1 3   1 1 
Forskningssamordnare:  1,5 1  1  
Kanslichef 1    1 
Kommunikatör 1     
Projektledare 2 1  2 1 
Projektsamordnare 2 1  2 2 
Seniorkonsult 0,2 1  1 1 
Studievägledare 2,6  1  1 
Utbildningsledare2 3,7  1 1 1 
Utbildningssamordnare3 3,8 1 1 2 1 
Totalt 23,3 5 4 10 9 

 
Tidsbegränsade anställningar 

Seniorkonsultens anställning upphör 31 december 2021. 

En av projektsamordnarnas anställning har från och med 1 april 2021 övergått till en 
tidsbegränsad anställning som sträcker sig till och med 30 september 2022.  

En utbildningssamordnare påbörjade sin anställning den 10 maj 2021 och upphör 9 maj 2022. 

Pågående och planerade tjänstledigheter 

En utbildningssamordnare är föräldraledig till och med 31 augusti 2021. 

En fakultetssamordnare arbetar 75 procent och är ledig på 25 procent tillsvidare. 

En av utbildningsledarna, arbetar 75 procent och är ledig utan lön på 25 procent till och med 30 
juni 2022. 

Inga planerade tjänstledigheter utöver ovanstående finns i dagsläget. 

Delpensioner och pensionsavgångar 

Ekonomisamordnaren har deltidspension och arbetar 50 procent från 1 september 2018 till och 
med 31 mars 2022, då hen går i pension. 

En studievägledare har deltidspension och arbetar 60 procent från 1 juli 2020 till och med 31 maj 
2024. 

En utbildningsledare har deltidspension och arbetar 70 procent från 1 mars 2020 till och med 31 
januari 2024. 

                                                             

1 Varav en är ledig på 25 % tillsvidare. 

2 Varav en är ledig utan lön på 25 % till och med 30 juni 2022. 

3 Varav en är föräldraledig till och med 31 augusti.. 
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En utbildningssamordnare har deltidspension och arbetar 80 procent från 1 september till och 
med 31 augusti 2021 då hen åter kommer att börja arbeta 100 procent. 

Tidsbegränsade nationella uppdrag 

Det är tio medarbetare som främst arbetar och finansieras av Lärarhögskolans nationella uppdrag. 
Utav dessa har fem medarbetare tidsbegränsade anställningar. 

Inom regeringsuppdraget, vidareutbildning av lärare, VAL, arbetar främst: 1 utbildningsledare, 1 
fakultetssamordnare och 1 utbildningssamordnare. 

Inom regeringsuppdraget att skapa fler vägar in i läraryrket, FVI, arbetar främst: 1 projektledare 

Inom regeringens satsning på utvecklande av arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL, arbetar främst 
1 projektledare. 

Inom regeringens satsning på försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor 
arbetar 1 seniorkonsult och 1 utbildningssamordnare. 

Inom regeringsuppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning, ULF, arbetar främst 
1 forskningssamordnare. 

 

I figur 1 framgår åldersstrukturen på kansliets personal.  

Figur 1: Åldersstruktur på kansliets personal 

 

 

Analys bemanning och kompetens utifrån nuläget 

Nuvarande bemanning är till övervägande del ändamålsenlig. Medarbetarna har goda 
kvalifikationer i förhållande till sina arbetsuppgifter.  

De tidsbegränsade anställningarna och pågående tjänstledigheterna innebär i dagsläget inga 
utmaningar kompetensmässigt.  

På kansliet arbetar sex medarbetare som är 60 år eller äldre och som alltså kan förväntas gå i 
pension inom fem år. En medarbetare har en tidsbegränsad anställning och har berörts ovan. Fyra 
medarbetare har deltidspension i varierande omfattning. Under 2020 har kansliet förstärkt de 
funktioner som dessa personer arbetar på, med mer tid än omfattningen på deras delpension. 
Anledningen är att det ska finnas gott om tid för kompetensöverföring. När dessa personer går i 
pension ska arbetsuppgifterna klaras inom befintlig bemanning.  
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Utöver dessa kan också en medarbetare inom VAL-uppdraget förväntas gå i pension inom en 
treårs-period. Inom det nationella uppdraget vidareutbildning av utländska lärare, ULV, köper 
Lärarhögskolan i dagsläget in tjänsten från Institutionen för språkstudier. Hen kommer att gå i 
pension inom överskådlig tid och kan behöva återbesättas av personal inom kansliet. 

Anställningar inom de nationella uppdragen har ibland osäkra tidshorisonter. Det är därför viktigt 
att ha en beredskap för flexibilitet.  

Åtgärder som behöver vidtas finns upptagna i aktivitetsplanen. 

Kompetenskartläggning och analys  
Vidtagna åtgärder under året 

En för hög arbetsbelastning inom utbildningsledarfunktionen, studievägledarfunktionen, 
ekonomifunktionen och inom VAL-uppdraget noterades i början av 2020. Alla dessa funktioner har 
sedan dess stärkts upp. 

En utmaning av relevans för kompetensförsörjningsplanen har varit att arbetet med VFU-utveckling 
ansågs otydlig. Organisationen av detta arbetsområde har setts över, reviderats och tydliggjorts. 

Bemanningen inom forskarskolan var förra året problematisk när en i ledningen för forskarskolan 
skulle gå ner i tid. En ersättare är på plats och kvar att följa upp är hur långsiktig lösningen är. 

Behovet av studieadministrativkompetens är stor och efterfrågades och efterfrågas fortfarande av 
utbildningsledare och av studie- och yrkesvägledare, men även av andra funktioner vid kansliet. 
Till viss del bemöttes utmaningen under våren 2020 då studie- och yrkesvägledarfunktionen 
stärktes upp och förstärkningen delvis gjordes för att minska den studieadministrativa 
belastningen. Arbetet med att hitta en lösning pågår främst genom att se om utrymme finns inom 
befintliga tjänster. 

Fokus under kommande år 

Senare signaler och kanske framför allt medarbetarundersökningen visar att det kan finnas skäl att 
undersöka om arbetsbelastningen under det senaste året blivit ett mer generellt problem. Hur stor 
del som är kopplad till underbemanning eller behov av kompetensutveckling är av intresse för 
kompetensförsörjningsplanen.  

En förstärkning av kompetens inom studieadministration bör utredas. Detta skulle kunna avlasta 
många funktioner på kansliet till exempel utbildningsledare och studievägledare 

Vi har många nya medarbetare och det kan finnas behov av att se över om de gör rätt arbetsuppgifter 
utifrån verksamhetens behov.  

Kansliets olika funktioner och deras övergripande 
arbetsuppgifter och ansvarsområden 
Som framgick i inledningen ska kansliets olika funktioner och övergripande arbetsuppgifter och 
ansvarsområden regleras och fastställas i föreliggande dokumentet. Detta är innehåll som ständigt 
förändras och för att underlätta uppdateringar finns dessa i en separat Excel-fil. Filen ligger i 
teamet Lärarhögskolans kansli. 

Generellt gäller för alla medarbetares arbetsuppgiftskartläggning att det ingår att när det behövs så 
stöttar medarbetarna varandra utifrån specifika behov och kompetens. Vidare är det huvudsakliga 
arbetsuppgifter som framgår i dokumentet och det är kanslichefen som leder och fördelar arbetet. 
Om verksamheten så kräver, kan en medarbetares arbetsuppgifter komma att i viss mån ändras 
och därmed innebära vissa förändringar, i enlighet med arbetsledningsrätten. 
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Aktiviteter  
I aktivitetsplanen beskrivs behov och aktivitet som är aktuella både på lång och kort sikt. Eftersom 
detta är ständigt pågående processer och bör uppdateras kontinuerligt ligger aktivitetsplanen i en 
separat Excel-fil som administreras av kanslichef. 


