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Beslut förändrad ledningsorganisation 
Universitetsförvaltningen  

Ärendet 
Den 20 oktober 2016 beslutade dåvarande universitetsdirektör om att inrätta ytterligare en 
organisations- och chefsnivå inom Universitetsförvaltningen i form av verksamhetsområden och 
verksamhetsområdeschefer. Innan beslutet bestod Universitetsförvaltningen av totalt tolv 
förvaltningsenheter vilka var direkt underställda universitetsdirektören. I och med beslutet 
grupperades enheterna i fem verksamhetsområden och verksamhetsområdeschefer infördes som 
en chefsnivå mellan universitetsdirektören och enhetscheferna. Enligt beslutet ska uppdraget som 
verksamhetsområdeschef utgöra 30 procent av heltid och vara ett tidsbegränsat uppdrag som 
utförs utöver ett befintligt uppdrag som enhetschef. 

Sedan beslutet att inrätta verksamhetsområdesorganisationen fattades 2016 har förutsättningarna 
förändrats i viktiga avseenden. Idag består Universitetsförvaltningen inte av tolv utan av elva 
förvaltningsenheter, i och med att IT-enheten under 2021 formellt har uppgått i Enheten för IT-
stöd och systemutveckling. 

Vidare har under pandemin arbetssättet i Universitetsförvaltningen anpassats. 
Universitetsdirektörens tidigare ledningsgrupp för Universitetsförvaltningen, bestående av 
verksamhetsområdeschefer, har ersatts av en ledningsgrupp bestående av samtliga enhetschefer. 
Parallellt har en ordning med gemensamma dialoger för alla enhetschefer införts avseende budget, 
verksamhetsplanering och uppföljning. 

Mot bakgrund av de förändringar avseende organisation och bemanning som skett under den tid 
som löpt sedan införandet av verksamhetsområdesorganisationen och de erfarenheter som vunnits 
från de anpassade arbetsformerna under pandemin bedöms det finnas grund för att avveckla 
verksamhetsområdesorganisationen i nuvarande form.  

Ärendets beredning framgår av bifogat underlag. Information och samverkan har genomfört i 
förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 16 december 2021 respektive den 11 februari 2022. 

Beslut 
Universitetsdirektör Hans Wiklund beslutar 

att upphäva beslutet av den 20 oktober 2016 om att inrätta verksamhetsområden inom 
Universitetsförvaltningen; 

att förvaltningsenheterna och enhetscheferna därmed återigen är direkt underställda 
universitetsdirektören, tillika förvaltningschefen för Universitetsförvaltningen; 

att i ledningsgruppen för Universitetsförvaltningen ingår universitetsdirektör, biträdande 
universitetsdirektör, samtliga enhetschefer och verksamhetscontroller; 
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att universitetsdirektören delegerar till biträdande universitetsdirektören personalansvaret för 
enhetschefen för Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan respektive 
Planeringsenheten, samt ansvar för att samordna och utveckla verksamhet och processer som 
involverar fler än en av enheterna; 

att universitetsdirektören delegerar till fastighetschefen, utöver uppdraget som enhetschef för 
Lokalförsörjningsenheten, personalansvaret för enhetschefen för Universitetsservice, samt ansvar 
för att samordna och utveckla verksamhet och processer som involverar båda enheterna; 

att delegeringen till biträdande universitetsdirektör och fastighetschef regleras i besluts- och 
delegationsordningen; samt 

att förändringen träder ikraft den 1 mars 2022.  

Umeå den 15 februari 2022. 
 
 
 
 
Hans Wiklund 
Universitetsdirektör 
 
Bilaga  
Förändrad ledningsorganisation Universitetsförvaltningen 
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