Beslut
Rektor

Datum
Sid 1 (3)

Starttillstånd lokalförändring: FS 2.3.1-2103-17

Starttillstånd lokalförändring
Bakgrund
Rutiner vad det gäller investeringar i lokaler och lokalanknuten utrustning har ett behov att
klarläggas. Främst för att resurshushålla med universitetsresurser på lång sikt men också för att
kunna kraftsamla utvecklingsarbetet. För att få en klarare beslutsordning vad det avser
universitetsmedel i lokalprojekt införs ett nytt beslutssteg benämnt starttillstånd. Som tidigare
kommer visst utredningarbete att behöva genomföras för att få underlag till prövningen.
En ny beslutspunkt i
flödesschemat.

Figur 1. För processen i sin helhet se bilaga 1
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Datum
Sid 2 (3)

Starttillstånd lokalförändring: FS 2.3.1-2103-17

Rektor beslutar att
1.

Fastställa ny process för lokalförändringsprojekt med datering 2017-12-12 (se bilaga 1)

2. Införa kriterier för när beslutsprövning av rektor skall ske.
Kriterier för när starttillstånd krävs
I.
II.
III.

Investeringskostnaden bedöms överstiga 10 MSEK
Åtgärden kräver flytt av verksamhet.
Behovet är av särskilt tekniskt, sambandsmässigt eller organisatoriskt komplex
art.

3. Införa ny rutin för redovisning av investeringsplaner rörande lokalprojekt
Rutin
A. Ordinarie investeringsplan redovisas i januari och september.
B. Vid ordinarie rektorsmöte fattas beslut om starttillstånd enligt ovanstående
kriterier en gång per månad. Vid efterföljande möten redovisas projektens
utveckling vid beslutspunkterna inför projektering och utförande.
4. Handläggningsordning med dnr: 200-39-10 daterad 2010-01-19 utgår.
5. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att utreda och om så är möjligt införa en digital
process för behovsframställan.
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Institution, Enhet

Orsaker,källor

Ärendeinitiering/Utredning

Programarbete

Projektering

Omtag eller
nedläggning
Enstaka problem

Åter för omtag eller
nedläggning

Förändrade
behov

Deltagande

Deltagande
Flyttplanering

Åter för omtag eller
nedläggning

Flyttning

Deltagande

NEJ

NEJ

NEJ
Beslut enligt
delagations ordning

NEJ

Felanmälan

JA

JA

Flyttplanering
Installationsstädning
Klart med kontaktvägar till
fastighetsägaren
Utbildning av personal vid behov
Rutiner för felanmälan

JA

Lagar o
förordningar
ändras
Återkoppling

Lokalärende uppstår kontakt med lokalplanerare

Lokalplanerare

Beslut enligt
delagations ordning
Beslut enligt
delagations ordning

Startillstånd

Projektet definieras
Vilket övergripande mål
skall stödjas med
lokalförändringen?
Ytor, volymer, samband
och speciella behov
Inpassningstest
konsekvenser andra lokaler
Finansiering

Programarbete
Detaljerade
verksamhetsbeskrivnin
gar
Rumsfunktionsprogram
Affären med
fastighetsägaren
preciseras.
Hyresavtal,
direktbetalning etc

Fastighetsägare
HMS, annan
infrastruktur

Planerat underhåll

Åtgärd

JA

Upphandlingsunderlag
Projektet ritas och
beskrivs för att
upphandlas
Projekt ritas och beskrivs
i detalj för att kunna
upphandlas
Tekniklösningar
samordnas
Affären med
fastighetsägaren
preciseras ytterligare

JA
Nu bygger vi
Planerad isolering av de som
skall göra jobbet
Förutsättningar låsta

Uppföljande möte
Åtgärder
Lärande

Förnyad ekonomisk
bedömning

Förändrade
långsiktiga behov

Fackliga
organisationer

Bilaga
1
Slut

Utförande

Teknik
Driftaspekter
Kostnadsbedömning

Arbetet leds ofta av
fastighetsägaren

Arbetet leds av
fastighetsägaren

Daglig drift

Statistik
Uppföljning
lärande

Arbetsmiljöproblem
Skyddronder

Krav och
förutsättningar

Deltager med
ansvar för område

Skyddsorganisation
deltager

Formell samverkan

Uppföljning
Avrop

Uppföljning
lärande

