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Planering och ekonomi 
Generellt uppdrag  
Avdelningen ansvarar för beredning och analyser 
inom ekonomistyrningsområdet och för 
universitetets ekonomiska redovisning samt 
ekonomiadministrativa processer.  
I uppdraget ingår bland annat beredning av 
styrmodell, resursfördelningsmodell, 
planeringsförutsättningar, verksamhetsplaner, 
budgetunderlag, uppföljningsrapporter, 
årsredovisning samt samordning av intern 
styrning och kontroll. Avdelningen bereder även 
ekonomisk planering, styrning och uppföljning  
för centrala verksamhetsstödet och 
universitetsgemensam verksamhet.  

Vidare ansvarar avdelningen för handläggning av 
ärenden inom forskning- och utbildningsområdet 
såsom beredning av universitetets 
utbildningsutbud och fakultetsnämndernas 
ärendehantering. Avdelningen ansvarar även för 
planering och uppföljning inom utbildnings- och 
forskningsområdet, samt för universitetets 
utbildnings- och forskningsstatistik. Uppdraget 
omfattar även samverkan med region och 
branschorganisationer i utbildningsfrågor. 

Fokusområden 2023 
- Fortsätta utveckling av processorienterat 

förbättringsarbete, bl a inom processen 
utveckla utbud inklusive ökad analyskapacitet 

- Vidareutveckla tjänstepaketering och 
information på webben 

- Genomförande av projekt gällande IT-system 
för utbildningsplanering och digital ISP 
inklusive översyn av processer och styrande 
dokument 

- Handläggningsstöd kopplat till exempelvis 
examensrättsansökningar, genomlysning av 
det konstnärliga området samt livslångt 
lärande  

- Vidareutveckla ekonomiskt stöd inom centralt 
verksamhetsstöd och universitetsgemensam 
verksamhet. 

Processansvar 
Ta ut färdriktning  
Planera och följa upp verksamhet   

- Planera verksamhet  
- Följa upp verksamhet  
- Hantera risker  
- Budget och uppföljning  

Utveckla utbud (utbildning på grund-, avancerad 
och forskarnivå) 

- Designa utbud (prioriterad process) 
- Utbildningsplanering (prioriterad process) 
- Inrätta/ompröva forsknings- och 

utbildningsämnen (kartlagd i styrande dokument)  

Utbilda studenter och doktorander 

- Forskarutbildning 

Stödprocesser 
Ekonomi 
- Hantera pengar in 
- Köpa in varor och tjänster  

o Säkra inköp/upphandling 
o Göra inköp  
o Betala inköp 

- Bokföra/redovisa/bokslut (ej kartlagd) 

Utvärdera utbildning och forskning 
- Utvärdera utbildning (internt initierad) 

o grund- och avancerad nivå (kartlagd i 
styrande dokument)  

o forskarnivå (kartlagd i styrande dokument) 
- Utvärdera forskning (internt initierad)  

(kartlagd i styrande dokument) 

Systemansvar (FOB) 
Beslutsstöd 
Ekonomistyrning 
Utbildningsplanering 

Antal anställda 
35 (sept 2022) 

Enheter 
Redovisning och ekonomistyrning  
Utbildnings- och forskningsplanering
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