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Konsekvenser av lokalisering av viss 
verksamhet till Visby - slutredovisning 

Regeringen beslutade den 31 augusti 2017 (U2017/03462/UH) att ge Universitets- 
och högskolerådet (UHR) i uppdrag att lokalisera ytterligare delar av myndighetens 
verksamhet från Stockholm till Visby. Uppdraget innebar att lokalisera 
motsvarande 15 årsarbetskrafter till Visby och skulle vara avslutat senast den 1 
september 2018. Regeringens beslut innebär också att: 

Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera 
effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. UHR ska föra en 
löpande dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur 
arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 31 mars 
2018 till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa de 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av 
uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska 
slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 
november 2018.1 

UHR lämnade en delredovisning till regeringen den 29 mars 2018 (bifogas) och 
slutredovisar nu uppdraget att lokalisera viss verksamhet till Visby. 

Verksamhetsmässiga och personella konsekvenser 
UHR kan konstatera att lokaliseringen av verksamhet motsvarande 15 
årsarbetskrafter till Visby har genomförts till den 1 september2, i enlighet med 
regeringens uppdrag. 

Rekryteringen av nya medarbetare underlättades av att enhetschef till den 
nyinrättade enheten för uppföljning och analys av internationella frågor kunde 
börja sin anställning redan den 2 maj 2018 och därefter ansvara för fortsatt 
rekrytering av medarbetare. 

                                                           
1 Uppdrag till Universitets- och högskolerådet om lokalisering av viss verksamhet. Regeringsbeslut 2017-08-

31. U2017/03462/UH. 
2 I praktiken innebar detta dock måndagen den 3 september. 
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En förlust av kompetens kan noteras i och med att två direkt berörda anställda 
valde att lämna UHR för annan anställning. Detta har under året medfört att vissa 
planerade uppföljningar och utvärderingar inom det internationella området inte 
har kunnat genomföras fullt ut. I vissa har genomförandet av prioriterad 
verksamhet fått lösas genom medverkan av konsulter. 

Kompetensöverföringen från personal vid kontoret i Stockholm till personal vid 
kontoret i Visby har lösts på olika sätt. Medarbetare vars arbetsuppgifter 
omlokaliserades till Visby har haft möjlighet att med nya arbetsuppgifter stanna på 
Stockholmskontoret och genom särskild överenskommelse svara för 
kompetensöverföring till de nya medarbetarna. Två tidigare medarbetare som har 
gått i pension har anställts på timmar för kompetensöverföring. Inom vissa 
områden pågår fortfarande en planenlig överlämning av arbetsuppgifter från 
kontoret i Stockholm till kontoret i Visby.  

Som en följd av omlokaliseringen har arbetsbelastningen ökat särskilt vid de 
avdelningar som berörts i särskilt hög grad. Detta gäller både ansvariga chefer, 
utredare och handläggare. För att klara uppsatta tidsplaner har handläggare inom 
berörda internationella program periodvis haft hög arbetsbelastning. För berörda 
chefer har det handlat om ökade arbetsinsatser för att hantera bl.a. rekrytering 
och praktiska frågor kring lokaler och möblering. 

Överföringen av administrationen av Nordplus till Visby kommer att innebära ökat 
resande och flera hotellnätter för berörda medarbetare. I och med att Danmark 
har avsagt sig uppdraget som huvudkoordinator under hösten 2018 och Island 
kommer att åta sig uppdraget under 2019, så kommer resekostnaderna samt 
övriga omkostnader i anslutning till dessa resor att öka ytterligare. Då 
bemanningen är ny inom Nordplusprogrammet, så kommer också fler deltagare 
att behöva delta som en del i kompetensförsörjningen. 

Även överföringen av EU-rekrytering, tjänstemannautbyte och programmet för 
Skolambassadörer har inneburit ökade resekostnader och fler hotellnätter för 
berörda medarbetare. Även resekostnader och hotellnätter för resor mellan 
Stockholm och Visby har ökat och kommer att framgent vara på en betydligt högre 
nivå än tidigare.  

Problematiken kring ökade arbetsinsatser för UHR:s administrativa 
stödfunktioner (registrering, posthantering, förvaring och arkivering av 
kontrakt, hantering av fysiska utbetalningsorder) kvarstår och finns med i 
myndighetens riskanalys. 
 
Lokalförsörjningen har under en övergångsperiod lösts så att de två enheterna i 
Visby sitter i olika lokaler. Efter viss nödvändig ombyggnad av ny lokal planeras 
samlokaliseringen att genomföras i början av 2019. 

Inga uppsägningar har genomförts som följd av omlokaliseringen. Två anställda 
valde att söka annan anställning och övriga direkt berörda har kunnat erbjudas 
andra arbetsuppgifter vid UHR:s Stockholmskontor. 
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Ekonomiska konsekvenser 
UHR konstaterar att kostnaderna för omlokaliseringen av verksamhet till Visby nu 
kan beräknas något säkrare. Det innebär att kostnaderna för rekrytering, 
dubbelbemanning och för nya tjänster för ledning och stöd i Visby beräknas bli 
lägre än vad som angavs i delredovisningen i mars 2018.  

Beräknade kostnader för UHR:s lokalisering av ytterligare verksamhet till 
Visby (kr) 2017-2020 

Vidtagna eller 
planerade åtgärder  

Kostnad 
2017 

Beräknad 
kostnad 
2018 

Beräknad 
kostnad 
2019 

Beräknad 
kostnad 
2020 

Lönekostnader för 
arbete inför styrelse- 
och GD-beslut 

197 000    

Ökade lokalkostnader   400 000 800 000 800 000 

It-utrustning för ny 
personal, infrastruktur 

 200 000 300 000  

Möbler för ny personal  200 000 200 000  

Rekrytering  500 000   

Personalförmåner 
(enligt avtal) vid flytt 

 100 000   

Flytt av kontoret i Visby   300 000  

Lönekostnader i 
samband med 
kompetensöverföring 

 500 000 500 000  

Dubbelbemanning av 
vissa funktioner (i vissa 
fall i form av 
konsultstöd) 

 1 000 000   

Ökade 
personalkostnader nya 
tjänster (ledning/stöd) 

 1 500 000 2 300 000 2 300 000 

Ökade reskostnader  100 000 200 000 200 000 

Summa 197 000 4 500 000 4 600 000 3 300 000 

Summa 2017-2020: 
12 597 000 kronor 
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Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning 
av biträdande stabschef Magnus Hjort. 

 

 

 


