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Bakgrund och utgangspunkter
Univeisitetsforvaltningen har fatt i uppdrag att utarbeta en strategisk plan for implementering och
genomforande av Mal och strategies for• Uppsala universitet (UFV 2018/641).
Universitetsforvaltningen ai• en del av univeisitetets verksamhetsstod, tiilsammans med
universitetsbiblioteket, UU Innovation och stodfunktioner vid vetenskapsomraden, fakulteter och
institutioner. Verksamhetsstodets uppgift ar att genom administrativt stod, sad och sakkunskap ge
universitetet forutsattningar att bedriva sina huvuduppgifter och na sitt overgripande mal.
Verksamhetsstodet ska aven sakerstalla rattssakerhet och en effektiv reswsanvandning i
universitetets myndighetsutovning.

Den overgripande malsattningen for verksamhetsstodet ar att det ska vara samordnat, effektivt och
kvalitetsstarkande. Darfor ska univeisitetsgemensamma och ver•ksamhetsnara stodfiinktioner
samspela med och starka varandra. ICvalitet och effektivitet i universitetets stodfunktioner uppnas
genom okad samordning samt en tydlig ansvars- och arbetsfordelning. De resurser som aysatts for
stodfunktioner ska anvandas kostnadseffektivt och alltid med utgangspunkt i vetenskapsomradenas
och universitetsledningens behov samt externa kray. Universitetets verksamhetsstod ska utveckla
arbetssatt och administrativa processes med omvarldsanalys och foi•skningsbasei•ad kunskap som
gland.

Foreliggande plan has utarbetats genom en bred process dar samtliga avdelningar room
universitetsforvaltningen och studentkarerna has getts mojlighet att medverka.

Tidsperspektivet i planen ar trearigt och ayser aren 2021-2023.

Foreslagna insatsomraden och specifika insatser ska realiseras genom att de formuleras som uppdrag
i universitetsforvaltningens verksamhetsplan.

Det ska finnas en kontinuerlig beredskap att genomfora revideringar av planen, saiskilt i saraband
med att vetenskapsomradenas motsvarande strategiska maldokument faststalls under varen 2021.
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Prioriterade insatsomraden
Med utgangspunkt i univeisitetsforvaltningens uppgift och overgripande malsattning ska tt•e
insatsotnraden prioriteras under wren 2021-2023.

Kunskap och fortroende

1. Oka vetenskapsomradenas och universitetsforvaltningens
kunskap om och fortroende for varandras processer, roller och
prioriteringar

Att tillgodose univeisitetets behov av ett hogkvalitativt verksamhetsstod ar
universitetsforvaltningens framsta uppgift. Universitetsfoivaltningen behover bli annu battre pa att
uppfatta och identifiera verksamhetens forutsattningar och behov pa kort och Lang sikt. Ett led i delta
ar att fot~tydliga arbetsprocesser, uppdrag och prioriteringar. En helhetssyn pa
universitetsgemensamma utvecklingsprojekt ar av stor vikt, fian idestadiet till slutforande. For att na
de gemensamma malen krays en oppen, omsesidig och fortroendefull dialog mellan institutioner,
fakulteter, vetenskapsomraden, universitetsledning och universitetsforvaltningen.

Utvecklingsarbetet ska ha foljande inrilctning: det konsultativa ar•betssattet och
seivicemedvetenheten ska utvecklas ytterligare for alt kontinuerligt erbjuda ett forstklassigt stod
utifi~an verksamhetens foranderliga behov. Arbetssatt, metoder och verktyg for alt systematiskt och
kontinuerligt genomfora omvarldsbevakning som identifierar beprovade och framgangsrika salt alt
losa uppgifter och erbjuda tjanster bor etableras. Prioriteringar av relevanta utvecklingsinitiativ och
projekt ska genomforas for alt bids till att universitetets strategiska mal och forandringsbehov kan
realiseras.

Foljande insatser ska genomforas:

1. utveckla forum och motesplatser for kommunikation med verksamheten om forutsattningar
och behov av stod for omsesidigt kunskapsutbyte

2. tydliggor och samordna stodet rorande universitetsovergripande forsknings- och
utbi Idningsinfi~astruktur

3. fi~amja internationalisering i utbildning, forskning och samverkan genom alt samordna och
synliggora det universitetsovergripande stodet for universitetets internationaliseringsarbete
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Kvalitet

2. Forstark det kontinuerliga kvalitetsarbetet

En forbattrad samordning och en tydligare ansvars- och arbetsfordelning mellan avdelningar och
funktioner inom universitetsforvaltningen ar nodvandig for att arbetet ska bli mer effektivt och
kvalitetsdrivande.

Utvecklingsarbetet ska ha foljande inriktning: ett systetnatiskt kvalitetsarbete som sakerstaller att
universitetsfo~valtningen arbetar med kontinuerliga forbattringar bor etableras. Delta uppnas genom
gemensamma ar•betssatt och stodsystem som gor alt univeisitetsforvaltningen sakerstaller kvalitet
och underlattar samverkan med interna och externa parter.

Foljande insatser ska genomfdras:

1. tydliggor ansvars- och arbetsfordelning samt forbattra samordningen mellan olika avdelningar
och verksamhetsomraden inom univeisitetsforvaltningen

2. fortsatt genomfora avdelningsaudits inom universitetsforvaltningen med kollegiala
genomlysningar av verksamheten och implementera resultaten

3. oka kannedomen inom hela universitetet om universitetsforvaltningens kvalitetsarbete
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Digitalisering

3. Intensifiera arbetet med digitaliseringen

Behovet a~ valfungerande och lattiligangliga digitala losningai• och processer room hela
universitetets verksamhet har aktualiserats undej• 2020 och de speciella for•utsattningai• som den
globala coronapandemin medfort. Det firms anledning bade att starka beredskapen gentemot
ovantade handelser och att paskynda pabo~jade digitaliseringsprocesser. Universitetet ska ligga i
fi•amkant nay det galley teknik och kompetens for digitala moten och digitalisering a~
verksamhetsprocesser. Det stallet• krav pa investering i ny teknik och i kompetensutveckling.

Utvecklingsai~betet ska ha foljande inriktning: en meta sammanhallen teknisk plattform med farce
dubblerade funktioner boy etableras. Manuella rutiner, processfloden, metoder och former for
samverkan boy sa langt mojligt omsattas till digitala floden.

Foljande insatser ska genomforas:

1. kvalitetssakra mojligheten till utbildning, examination och moten digitalt

2. skapa en sammanhallen IT-miljo som mojliggor digitalisering av verksamhetsprocesser och
informationsfloden

3. utveckla kompletta digitala arbetsfloden

4. forstark medarbetarnas kompetens och samordna arbetet room digitaliseringsomradet genom
riktade resurser och insatser pa univeisitetsoveigripande niva
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Genomforande och uppfoljning

Foreliggande insatsomraden och specifika insatser ska formuleras som uppdrag eller projekt i
univeisitetsforvaltningens verksamhetsplan. Uppfoljningar genomfors i saraband med den ordinarie
uppfoljningen av univei•sitetsfoivaltningens verksamhetsplan.


