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UPPDRAG: 

Förberedelse och samordning kring implementering av ny 
organisation  

 

Bakgrund 
Styrelsen beslutade den 25 april 2013 (dnr 331-13) att rektor ges i uppdrag att ge 
direktiv och besluta om hur det fortsatta arbetet med en organisationsutveckling 
ska ske för att ta fram förslag på organisationsstruktur som stödjer följande 
effektmål: 

• Högskolans verksamhet präglas av omvärldsorientering och 
helhetsperspektiv  

• Kompletta akademiska miljöer 

• Strategisk utveckling av samband mellan verksamheter inom Högskolan 

• Utveckling mot mer strategisk ledning och styrning 

• Högskolans varumärke stärks genom framför allt ökad profilering 

• Ekonomi i balans 
 

Styrelsen beslutade även att arbetet med att utforma förslag på lösningar ska 
utgå från följande vägledande principer: 

• Maximalt fyra organisationsenheter för genomförande av 
kärnverksamhet 

• Viktiga samband mellan Högskolans verksamheter ska vara styrande, 
med förståelse för att alla samband inte kan prioriteras 

• En enhet ska vara ansvarig för en eventuell enhetsövergripande 
verksamhet 

• Samverkan mellan organisationsenheterna ska befrämjas 

• Stärka Högskolan i Borås som varumärke samtidigt som för Högskolan i 
stort viktiga varumärken i kärnverksamheten värnas 

• Effektivt nyttjande av resurser 

• Nuvarande struktur med en nämndstruktur som är skild från 
linjestrukturen kvarstår 
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Den 27 maj (dnr 403-13) fattade rektor beslut om tillsättning av projektledning 
med uppdrag att under hösten/vintern 2013 ta fram förslag på framtida 
organisation för Högskolan.  

 
Grundläggande förutsättningar 
Följande grundläggande förutsättningar ska genomsyra arbetet: 

• Medarbetardelaktighet 

• Transparens 

• Kontinuerligt samråd med fackliga förtroendevalda, huvudskyddsombud 
samt SiB 

 

Gällande bestämmelser avseende följande ska alltid beaktas: 

• Arbetsmiljö 

• Lika villkor 

• Hållbar utveckling 

  
Uppdrag 
Förbereda och samordna arbetet kring implementering av ny organisation 
I samband med förändringsarbete är det viktigt att tillse att ha en organisation för 
förberedelse och samordning kring implementering av ny beslutad organisation. 
Parallellt med projektledningens arbete att ta fram förslag på ny organisation för 
Högskolan finns behov att förbereda implementering. 

Exempel på frågor som behöver hanteras: 

• Arbetsmiljö 
 Genomföra risk- och konsekvensbedömningar 

 Genomföra åtgärder och upprätta handlingsplaner för att minimera 
risker för ohälsa och arbetsmiljöproblem som kan uppstå pga. 
organisationsförändring 

  Tills att samarbete med företagshälsovården är väl etablerad  

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• Information 
 Förbereda och kontinuerligt genomföra 

personalinformationsinsatser 

 Skapa informationsmaterial till chefer 

 Skapa forum för dialog och synpunkter 

• Budget för ny organisation 

 System, kontoplaner etc. behöver anpassas 

 Tillse att erforderliga beslut fattas 
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• Styrdokument  
 Översyn av vilka styrdokument som behöver revideras samt 

upprätta handlingsplan för genomförande av detta 

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• Ledamöter i beslutande och rådgivande organ 

 Översyn av om det finns behov av att genomföra val samt upprätta 
handlingsplan för genomförande av detta 

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• Kompetensförsörjning 
 Utreda omställningsbehov, omplaceringar, företrädesrätter 

 Utreda om finns behov av nya befattningsbenämningar  

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• Avtal 
 Översyn av vilka avtal som behöver sägas upp eller omförhandlas 

samt upprätta handlingsplan för genomförande av detta 

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• IT-system och infrastruktur 
 Översyn av om det finns behov av att anpassa IT-system samt 

upprätta handlingsplan för genomförande av detta 

 Översyn av behov av lokalomflyttningar samt upprätta 
handlingsplan för genomförande av detta 

 Översyn av behov av anpassning av personalkatalog, web etc. 

 Tillse att erforderliga beslut fattas 

• Studenters rättssäkerhet 
 Tillse att studenternas rättssäker bibehålls genom bl.a. att 

säkerställa rutiner för eventuella revideringar av kurs- och 
utbildningsplaner (genomarbetade övergångsregler) 

Projektledaren 
Projektledaren ska utreda behov av insatser för att tillse att implementering av 
ny organisation löper effektivt och funktionsenligt. Projektledaren ska ha 
kontinuerlig kontakt med projektledningen för framtagande av förslag på ny 
organisation för att tidigt fånga upp behov av insatser avseende förberedelse och 
implementering.  

Tillse att samråd med de fackliga förtroendevalda samt Studentkåren 
kontinuerligt sker. 

Tillse att förhandling och informationsgivning enligt MBL genomförs när så 
krävs. 
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Projektledaren har att till rektor senast den 28/10 2013 föreslå projektplan med  

• Projektstruktur med plan för bemanning av arbetsgrupper för 
framarbetande av förslag samt referensgrupper för förankring av förslag 

• Budget för genomförande av projektet 

• Aktivitetsplan inklusive tidsplan för projektets genomförande 

• Kommunikationsplan för anställda och studenter 

• Plan för samverkan med arbetstagarorganisationer och 
huvudskyddsombud 

 

Av förslaget ska framgå att samråd med studenter, fackliga organisationer och 
huvudskyddsombud har skett. Dokumentation av samråd ska ske. 

Projektledaren har att till rektor senast den 29/11 2013 samt under våren 2014 en 
gång i månaden (sista måndagen i varje månad fram till juni) lämna skriftlig 
delrapport på status på projektet. 

Projektledaren har att till rektor senast den 9/10 2014 lämna skriftlig slutrapport 
om genomfört uppdrag. 

 

Uppdragstagare 
Projektledare 
Linda Sörensen 

Projektledaren ansvarar för 

• Att det finns en tydlig struktur för genomförandet av uppdraget, med 
angivna roller och ansvarsområden 

• Att tillse att beslut avseende kostnader som ligger utanför för enhetens 
givna ramar föredras för rektor 

• Planering av uppdraget 

• Analys av relevant information 

• Dokumentation av alla vidtagna åtgärder 

• Återrapportering till rektor 
  

Projektledaren har, efter samråd med berörd chef, befogenhet att engagera 
personer anställda vid annan enhet inom Högskolan inom uppdraget. 

  

Uppdragsgivare 
Rektor Björn Brorström 
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