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Inrättande av gatekeepingfunktion 
 
Bakgrund 
 
Det initieras för många och för dåligt koordinerade krav och förfrågningar om uppgifter och 
underlag i dagsläget.  Fakulteter och institutioner får ägna oproportionerligt mycket tid åt 
dessa krav och förfrågningar, utan att kunna se värdet.  
 
Syfte 
 
Syfte med att inrätta gatekeepingfunktion är  
 

• att så långt som möjligt minimera uppdrag, uppgiftsinhämtande och uppdrag som går 
ut till fakulteter och institutioner. 

• att så långt som möjligt hämta uppgifter ur centrala system. 
• att gatekeepingfunktion ansvarar för att koordinera uppgifter som trots detta ändå 

behöver gå ut till fakulteter och institutioner. 
• att gatekeepingfunktion ansvarar för att kvalitetssäkra vissa typer av dokument som 

går in till rektor för beslut.  
 
Gatekeepingfunktion 
 
Gatekeepingfunktionen består av flera beståndsdelar, dvs det är inte en person eller en fysisk 
plats eller en enhet som utgör funktionen. Nedan finns en kort beskrivning av 
gatekeepingfunktionens olika delar. 
 
Universitetsdirektör: Universitetsdirektören är gatekeeper inför universitetsstyrelsen och 
rektorsmöten. Det innebär bl a att berörd handläggare ska begära tillstånd hos 
universitetsdirektör innan ett eget initierat ärende tas upp på rektorsmöte och att 
universitetsdirektören särskilt kontrollerar att besluten är adekvat formulerade, vid behov 
samverkade med facken samt att finansieringskälla anges i de fall besluten har ekonomiska 
konsekvenser.   
 
Kanslichefer: Kanslicheferna är en del av gatekeepingfunktionen avseende remisser till 
fakulteterna och tillsättande av arbetsgrupper etc. Kanslicheferna ska exempelvis bedöma om 
yttrande ska avges och om deltagare ska utses till arbetsgrupp vid förfrågningar.   
 
Planeringsenheten: Förfrågningar om uppgifter m.m från förvaltningsenheter ut till fakulteter 
eller institutioner ska stämmas av med planeringsenheten som i samråd med 
universitetsdirektör ger tillstånd innan utskick av förfrågningar sker till fakulteter och 
institutioner. Syftet med detta är att pröva om uppgifterna i fråga kan fångas in på annat sätt 
via t ex IT-system samt värdera om uppgifternas värde står i rimlig proportion till 
arbetsinsatsen.  
 



Andra viktiga delar i gatekeepingfunktionen är:  
 
Tydlig årscykel där det så långt som möjligt ska klargöras vilka typer av dokument och 
underlag som ska lämnas in. Årscykeln ska vara transparent, enkel, väl koordinerad och 
kommuniceras i god tid. Verksamhetsplaneringsprocessen inkl. kvalitetsarbete och 
uppföljning ska förenklas, förtydligas och även tidigareläggas.  
 
Ledningsinformationssystemet (LIS): LIS-systemet kommer med all sannolikhet kommer att 
underlätta uppgiftsinhämtande. Arbetet med att fortsätta utvecklingen av LIS är prioriterat . 
 
Även andra system som Bemannings- och planeringssystem samt nytt budgetsystem ska 
innebära att antalet förfrågningar till fakulteter och institutioner minskas.  
 
Avstämning med berörda: Om handläggare föreslår att åtgärder ska vidtas eller att arbete ska 
genomföras av exempelvis fakultet, institution, enhet eller person, ska handläggare alltid göra 
en avstämning med berörd fakultet, institution, enhet eller person, I det fall berörd fakultet, 
institution, enhet eller person har avvikande uppfattning, ska handläggare redovisa detta 
tydligt till beslutsfattare, exempelvis rektor.  
 
 
Beslut 
 
Rektor föreslås inrätta gatekeepingfunktion enligt bifogat förslag fr.o.m 2009-08-15. 
 
Uppföljning av gatekeepingfunktion ska ske under andra halvåret 2010.  
 
  


