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Falun, den 1 april 2021 

 
 
 
Remissvar från UFN gällande stödets organisation 
 

Vi har med intresse läst rapporten med förslag på en ny stödorganisation och tackar för 

möjligheten att få inkomma med synpunkter. 

 

Övergripande synpunkter 
 

Vi ser mycket positivt på att forskningsstödet lyfts fram då detta saknats i den tidigare 

stödorganisationen. Dessutom är vi positiva till idén att permanenta team med fasta 

representanter från olika funktioner ska stötta institutionerna – en idé som hämtats från 

rapporten av Jeppson-Eldrot – finns med i detta förslag. Vi har tillförsikt att ett sådant arbetssätt 

kommer att bidra till ett väl fungerade stöd till institutionerna. Ett liknande arbetssätt skulle 

med fördel kunna skissas fram även för stödet till nämnden. 

 

En övergripande synpunkt är att rapporten i sin helhet är svårläst och ger väldigt få (om några?) 

argument varför den föreslagna organisationen är att betrakta som mest gynnsam för lärosätet. 

Det finns en stor tilltro i rapporten till att olika arenor inom verksamhetsstödet och processer 

ska åstadkomma ett välfungerande stöd. Att en ny stödorganisation ska förmå leverera ett 

kvalificerat stöd handlar till stora delar om kompetensen i den organisationen. Detta skrivs det 

väldigt lite om. UFN efterfrågar förtydliganden avseende denna punkt.  

 

Det vi därtill saknar i rapporten är konkretion bortom stödets organisationskarta. Rapporten 

ligger på många sätt på samma nivå som tidigare utredningar; man identifierar utmaningar och 

pekar på ett organisationsschema. UFN ser det som anmärkningsvärt att man i princip vill 

besluta om stödets organisation utan att först klart definiera vad stödet ska göra. Vi efterfrågar 

en tydligare beskrivning av stödets uppgifter och även konkreta skrivningar om hur stödet ska 

relatera till kärnverksamheten. 

 

Det har gjorts återkommande utredningar kring stödet till stora kostnader för Högskolan 

Dalarna och som underlag till detta förslag. Ett mål med somliga utredningar har varit att bidra 

med en tydlig bild av det stöd som efterfrågas av kärnverksamheten. UFN ställer sig därför 

frågande till att man i rapporten trots dessa utredningar menar att det fortfarande är svårt att 

känna till vilka behov av stöd som finns. Vi efterfrågar en tydlighet avseende de problem 

identifierade i utredningarna som stödets föreslagna organisation avser lösa och även hur 

problemen är tänkta att lösas genom den nya organisationen. 

 

I rapporten saknas skrivningar och argument för hur man förhåller sig till de förslag som 

lämnats i utredningarna om stödet, och varför man exempelvis valt att frångå vissa av de förslag 

som lämnats där. I utredningen av Jeppson-Eldrot och Öberg framgår att ”en större förändring 

av stödets organisation bör anstå”, och ”om en större organisatorisk förändring genomförs i 
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dagsläget, behöver syftet – och vinster och risker - med detta tydliggöras”. En trovärdig 

argumentation kring varför man frångår rådet om att göra en större förändring av stödets 

organisation saknas. Det saknas också argument varför den föreslagna organisationen med ett 

ytterligare ”lager” i organisationen (4 avdelningar) med tillhörande chefsled skulle vara den 

optimala; likaså varför en enklare organisation med ett antal enheter direkt under 

högskoledirektör (utan mellanliggande avdelningar) inte är tillämpbar. I Bergströms utredning 

exempelvis framgår att flera lärosäten har just en sådan enklare struktur.  

 

I Bergströms utredning föreslås därtill att en ”biträdande högskoledirektör med reell erfarenhet 

från utbildning och forskning och/eller som akademisk ledare skulle kunna bistå som 

biträdande chef för stödet”. En sådan biträdande högskoledirektör skulle kunna bidra i arbetet 

med att samordna enheterna utan att för den skull behöva inrätta avdelningar med tillhörande 

chefer. Dessutom skulle med en sådan kompetensprofil ”värdefull akademisk kompetens 

tillföras stödets ledning vilket ökar förmågan att förstå verksamhetens behov och därmed 

erbjuda ett effektivare verksamhetsstöd”. Detta är något som nämnden ställer sig bakom.  

 

Övriga synpunkter 
 Forskningsstödet kommer att behöva samarbeta med andra enheter i andra avdelningar 

i stor omfattning, framför allt ekonomienheten. Det är inte tydligt hur detta ska ske. 

 I förslaget saknas information om antal medarbetare/enhet och en kostnadsjämförelse 

jämfört med nuvarande organisation. 

 De föreslagna avdelningarna tycks vara spretiga i sin sammansättning och det saknas 

argument för varför just den sammansättningen är den bästa. 

 Det saknas argumentation till varför de delar inom NGLc som ansvarar för BHU fortsatt 

ska ligga inom stödet. Det finns en inbyggd problematik med att dessa kurser inte kan 

kvalitetssäkras och forskningsanknytas på det sätt som de skulle kunna göra inom en 

akademisk verksamhet (institution). Hur ska den sammanlagda högskolepedagogiska 

kompetensen och forskningen som finns både inom NGLc och inom institutionerna 

knytas samman? 

 Det som kallas UFK idag har (har haft) kompetenser som bistått nämnden i olika 

uppgifter och utredningar. Det är oklart i detta förslag hur det ska hanteras i framtiden. 

 Ur både nämnd- och verksamhetsperspektiv är det viktigt att veta vilken sorts stöd man 

kan tänkas få av respektive enhet - och på vilken nivå. Det är oklart i dokumentet vilka 

medarbetare som får stöd av olika avdelningar. Är det så att ekonomi/analysenheterna 

endast arbetar mot Högskolans ledning? Eller institutionernas ledning? Eller mot 

individer? Gäller analyserna internt för kvalitetsutveckling och uppföljning eller gäller 

det analyser externt för Riksrevisionen, myndighetsdialog mm? Här hade man med 

fördel kunnat knyta an till arbetet som gjorts och som pågår inom delprojekt 2 

(implementeringen av Högskolan Dalarnas strategi). 

 Jobbar enheten för utbildningshandläggning mot lärarkåren på något vis? Vilken input 

behöver de och vilket stöd ger enhetens personal till lärarna? 

 Var plockar stödet upp frågor från övrig organisation (utanför stödets arenor) och 

förväntningar på t ex utbildningsstödet? Är det i rektors ledningsråd? Stödets arenor 

som skrivs fram i rapporten är framförallt interna för stödet. 
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 På S 13: “Kvalitetsuppdrag - beslutas inom verksamhetsplanen och huvudsyftet är att 

utveckla verksamhetens kvalitet under 1-3 år.” Vilken verksamhet avses, stödets 

verksamhet eller kärnverksamheten? Se kommentaren ovan om att rapporten främst 

blickar inåt mot stödets verksamhet. 


