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Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2016 

Bakgrund 
Universitetets strategiska satsningar i projektform är av vikt för universitetets utveckling liksom 
betydelsen av att kunna säkerställa att projekten omfattas av en effektiv resursanvändning samt att 
uppföljningsbara mål sätts och följs upp.  Hanteringen av de av rektor eller universitetsstyrelsen 
beslutade projekten regleras därför i Regelverket för universitetsgemensamma projekt och 
uppdrag (Dnr: UmU 100-733-10). Föreliggande rapport utgår från detta regelverk. 

Sedan 2009 sker en årlig uppföljning av de universitetsgemensamma projekten till 
universitetsstyrelsen men genom ett styrelsebeslut den 20 februari 2014, som gäller tills vidare, 
har styrelsen delegerat uppföljningen till rektor (FS 1.1.2-20-14).  

Beslut 
Rektor beslutar att fastställa Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2016. 

Inledning 
Antalet universitetsgemensamma projekt som var aktiva vid avstämningen per 2016-12-31 är fyra. 
Motsvarande siffra för 2015 var fyra. Under året har två projekt avslutats, ett projekt gått från 
förstudie- till projektfas, och ett nytt påbörjats. 

Uppföljningen avser status per 2016-12-31. Fyra projekt var vid årsskiftet aktiva. Av dessa fyra 
projekt redovisar ett projekt grön status, och tre projekt gul status.  

Grönt - Projektet utvecklas som planerat. 
Gult - Projektet rapporterar mindre avvikelser från tid, budget och/eller förväntad måluppfyllelse. 
Rött - Projektet rapporterar större avvikelser från tid, budget och/eller förväntad måluppfyllelse. 

Projekt som startats under året  
Projektnamn Kommentar 

Reell kompetens vid 
Umeå universitet 

Regeringen har gett universitet och högskolor i uppdrag att under 2016-2018 
utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens, såväl i tillträdes- som i 
tillgodoräknandesyfte. Ett projekt har tillsatts för att ta fram och implementera 
en process och struktur för arbetet med bedömning av reell kompetens vid Umeå 
universitet. 

Rektor fattade beslut om att godkänna projektplanen och budgeten den 28 juni 
2016. Projektet beräknas fortgå till och med 31 december 2018. 

Den totala projektbudgeten 3 783 tkr, vilken fördelas med 1 261 tkr per år 2016-
2018. Under 2016 har 526 tkr förbrukats. Projektet är helt externfinansierat 
genom särskilda medel från regeringen. I det fall regeringen beslutar om lägre 
anslag för kommande år behöver projektbudget och projektplan anpassas till 
tillgängliga resurser. 
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Under året har man arbetat med att utöka och tydliggöra informationen kring 
bedömning av reell kompetens på studentrekryteringswebben, samt hållit tre 
informationspass för asylsökande. Projektet har även arrangerat två seminarier 
för anställda vid UmU, och tagit fram processbeskrivningar för validering av reell 
kompetens. En förstudie gällande en universitetsgemensam centralisering av 
valideringsfrågor och om förhandsbesked har påbörjats. Nya beslut och direktiv 
från UHR gällande en nationell centralisering av valideringsfrågor och 
förhandsbesked har dock gjort att projektet avvaktar vidare direktiv från UHR i 
frågan. En revidering av projektplanen kommer sannolikt behövas om UHR 
beslutar sig för en nationell centralisering av dessa frågor. 

Uppdragsgivare: Anders Fällström, prorektor 
Projektledare: Maria Nylén, Studentcentrum 

Projektstatus: gul 

Projekt som vid årsskiftet fortfarande var pågående 
Projektnamn Kommentar 

Nysatsning Moodle Projektets uppdrag är att införa en universitetsgemensam Moodle-plattform, för 
att ersätta de lokala installationer som har utvecklats, och för att tillhandahålla 
ett centralt alternativ till lärplattformen Cambro. Projektet ska även ta fram en 
förvaltnings- och supportorganisation för den nya universitetsgemensamma 
Moodle-plattformen. 

Rektor fattade beslut om att fastställa projektdirektivet den 13 oktober 2015. 
Projektdirektivet innefattade en förstudie samt införande av ny 
universitetsgemensam plattform för Moodle. Budgeten för förstudien var 200 tkr, 
och för införandet 2 800 tkr. 1 778 tkr är förbrukade. Finansieringen har skett 
genom universitetsgemensamma funktioner. 

Den nya universitetsgemensamma Moodle-plattformen lanserades i slutet av 
2016. Den tekniska integrationen tog längre tid än planerat, varför projektet är 
något försenat. Utbildningsmaterial och dokumentation har inte kunnat tas fram 
förrän den nya plattformen var färdig. Detta kommer dock att göras under första 
halvåret 2017, vilket innebär att projektet beräknas avslutas 30 juni 2017. 
Förseningen förväntas inte innebära att budgeterade projektkostnader 
överskrids. 

Uppdragsgivare: Anders Fällström, prorektor 
Projektledare: Jörgen Ivarsson, Universitetspedagogik och lärandestöd 

Projektstatus: gul 

Införande av Ladok 3 vid 
Umeå universitet 

Projektet startade i oktober 2014 och syftar till att införa den nya versionen av 
Ladok (Ladok 3) på Umeå universitet, samt att fasa ut nuvarande version av 
systemet. 
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Projektet löper på med anpassning till det nationella Ladok3-projektets 
justeringar av sin tidplan. Under 2015 meddelades en senareläggning av 
totalleveransen med ca 6-9 månader. Detta påverkar projektet både ur tid- och 
kostnadshänseende, eftersom kostnader kommer att skjutas på framtiden. En 
revidering av projektplanen kommer att göras under 2017 för att ta hänsyn till 
dessa nya förutsättningar. 

Den totala budgeten för införandeprojektet är 11 969 tkr, varav 4 841 tkr är 
förbrukade. De totala prognostiserade kostnaderna har dock ökat med ca 1 100 
tkr sedan projektstart på grund av anpassningar av Selma till Ladok 3. Den 
prognostiserade totalkostnaden är därför ca 13 000 tkr, vilket gör att det finns en 
risk för att projektet inte håller budget. 

Uppdragsgivare: Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör 
Projektledare: Mikael Lindgren, Studentcentrum. 

Projektstatus: gul 

Lärosätessatsning Indien Projektet startade i september 2014 och förväntas pågå t o m 31 december 2016. 
Syftet med projektet är att förstärka internationaliseringsarbetet mot Indien, 
vilket ligger i linje med Umeå universitets internationaliseringsstrategi. Umeå 
universitet är också sedan 1 januari 2014 ordförande i NCI, Nordiska Centrumet i 
Indien, vilket ger en särskild möjlighet att utveckla samarbetet och mobiliteten. 
Förhoppningen är att utveckla givande samarbeten kring utbytesavtal med 
Indien, samt att initiera alumnföreningar i Indien. 

Under året har två nya avtal slutits med lärosäten i Indien, som ett resultat av en 
delegationsresa tillsammans med representanter från teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet. 

Projektet har en total budget om 2 155 tkr, varav 2 141 tkr är förbrukade. Det 
finns inga avvikelser från vare sig projektmål, tidsplan, eller budget. Projektet 
kommer att avslutas och avrapporteras i en slutrapport inom kort. 

Uppdragsgivare: Anders Fällström, prorektor 
Projektledare: Rupali Bhalerao, Planeringsenheten 

Projektstatus: grön 
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Projekt som avslutats under året  
Projektnamn Kommentar 

Systemstöd för 
rekryteringsprocessen 

Projektet startades den 1 november 2012 och avslutades den 25 februari 2015. 
Projektledare var Linda Lindgren och senare Ellen Jacobsson, IT-stöd och 
systemutveckling. Projektet fördröjdes cirka tre månader jämfört med den 
ursprungliga planen, främst på grund av förseningar under 
upphandlingsprocessen.  

Projektets totala budget var 775 tkr. Budgeterade projektmedel var tillräckliga 
för år 2013 och 2014, men vissa kostnader för 2014 förskjöts till 2015 på grund 
av projektets försening. Förvaltningsdriften för 2015 fick därför bekosta 
projektkostnader i form av projektledare och utbildningar. Den totala 
projektkostnaden var 884 tkr. 

Alla fem effektmål uppfylldes helt eller delvis, och även de fem produktmålen 
uppfylldes helst eller delvis. 

När projektet avslutades fanns en restlista med önskade förbättringar av 
funktionaliteten, men systemet fungerade och användes med stor bredd inom 
universitetet. Slutrapporten fastställdes av rektor den 3 maj 2016. 

Uppdragsgivare: Yvonne Andersson, personalchef 
Projektledare: Linda Lindgren och Ellen Jacobsson, IT-stöd och 
systemutveckling 

Ny 
studentrekryteringswebb 

Projektet startade i januari 2016, i syfte att förbättra och förenkla 
presentationen av UmUs utbud av program och kurser på umu.se. Projektet 
innefattade även en ny tekniklösning och upprättande av en tydligare 
organisation kring innehållsförvaltning. Den nya studentrekryteringswebben 
lanserades 12 september 2016, före utsatt tid. 

Den totala budgeten för köpta tjänster var 1 000 tkr och 4 000 tkr i tekniska 
projektkostnader. Utöver det innefattade projektet även 3 700 tkr i 
anslagsfinansierade interna timmar från Kommunikationsenheten. Projektet 
har levererats inom ramen för budgeterade kostnader.  

När det gäller måluppfyllelse har fyra av fem effektmål uppfyllts helt eller delvis. 
Ett effektmål har inte uppfyllts alls, och det gäller målet Bättre 
sökmotoroptimering. Detta är dock något som webbförvaltningen fortsätter att 
arbeta med.  
Samtliga fyra produktmål har uppfyllts helt eller delvis. 

Uppdragsgivare: Caroline Sjöberg, universitetsdirektör 
Projektledare: Urban Sandström, Kommunikationsenheten 

 


