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Innehåll 

Det humanvetenskapliga områdets besluts- och delegationsordning omfattar: 

1. Beslutanderätt för Områdesnämnden för humanvetenskap 

2. Vicerektors beslutanderätt 

3. Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till de humanistiska, 
juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna 

4. Vicerektors vidaredelegation till fakulteternas dekaner. 

Inledning 

En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett 
underordnat organ. En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut 
delvis överförs till det underordnade organet, som fått uppgiften delegerad till sig. 
Delegationen ska ske skriftligen. Det yttersta ansvaret ligger dock kvar på det delegerande 
organet. Det ankommer t.ex. på vederbörande att ingripa, om det visar sig att det 
underordnade organet inte förmår utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. En 
delegation kan när som helst återkallas och bör också återkallas, när det finns skäl till det. Det 
delegerande organet ansvarar med andra ord för de beslut som fattas inom ramen för den 
lämnade delegationen. 

Högskoleförfattningarna reglerar i dag enbart vilka ärenden som ska beslutas av 
universitetsstyrelsen och rektor. Andra beslutande organ inom universitetet grundar sina 
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beslutsbefogenheter på delegation från överordnade organ, där den ursprungliga delegationen 
alltid härrör från rektor.  

Högskoleförordningen (1993:100) (nedan förkortad HF) stadgar vilka särskilt angivna frågor 
som ska beslutas av universitetsstyrelsen. Sådana frågor får universitetsstyrelsen inte delegera. 
Däremot kan styrelsen i en viss konkret fråga bemyndiga rektor att fatta beslut i sitt ställe. 
Som myndighetens chef fattar rektor beslut i alla universitetets ärenden, bortsett från ärenden 
som enligt högskoleförfattningarna ska avgöras av universitetsstyrelsen. Rektor får enligt 
2 kap. 13 § HF delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet. Bestämmelsen 
om delegering i myndighetsförordningen (2007:515) är nämligen enligt 1 kap. 5 § HF inte 
tillämplig på högskolorna. 

I Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (Dnr SU FV-1.2.3-
1556-15, fastställd av universitetsstyrelsen 2015-12-01 att gälla fr.o.m. 2016-01-01) framgår 
att överordnade organ får vidaredelegera till underordnade organ om annat inte anges i 
arbetsordningen. I arbetsordningen har universitetsstyrelsen beslutat vilket uppdrag de 
beslutande organen inom universitetet har. Universitetsstyrelsens beslut om detta ligger 
således till grund för rektors delegationer i denna Besluts- och delegationsordning. 

Stockholms universitets styrelse har 2011-04-15 beslutat om en organisationsstruktur för 
Stockholms universitet med Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för 
naturvetenskap. 

Rektors delegation till områdesnämnden 

I Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (Dnr SU FV-1.1.2-2168-15, 
fastställd av rektor 2015-06-25 att gälla fr.o.m. 2015-07-01) framgår i vilka frågor rektor 
delegerar beslutanderätten till Områdesnämnden för humanvetenskap. Dock ska ärenden av 
principiell karaktär avgöras av rektor. 

Rektor avgör vilken områdesnämnd som är ansvarig i de ärenden som gäller 
fakultetsövergripande frågor där en av områdesnämnderna behöver utses som ansvarig. 
Vidare gäller att beslut om lärarutbildningarna, som av samordningsskäl varken kan beslutas i 
områdesnämnd eller kan delegeras till fakultetsnämnd, beslutas i Samordningsgruppen för 
lärarutbildningarna. De två områdesnämnderna äger rätten att, i samråd, bedöma vilka frågor 
som ska beslutas i Samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Områdesnämnden äger rätt 
att delegera sin beslutanderätt vidare.  

Ärenden som på grund av sin områdesövergripande karaktär inte kan avgöras inom en enskild 
områdesnämnd beslutas av rektor. 

Områdesnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom sitt 
vetenskapsområde i enlighet med universitetsstyrelsens och rektors anvisningar. 
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Områdesnämnden ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning 
av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. 

I de fall där det föreskrivs att beslut fattas av områdesnämnd kan nämnden delegera till sin 
ordförande att fatta beslut i enskilda ärenden. 

Områdesnämndens övergripande ansvar och arbetsuppgifter 

I Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet beskrivs 
områdesnämndens ansvar enligt följande: 

Områdesnämnden ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, 
samordningen av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern 
samverkan. Områdesnämnden ska vidare informera om verksamheten och utgöra ett 
forum för diskussion och informationsutbyte. Områdesnämnden är också ett stödorgan 
för respektive vicerektor i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning. 

Områdesnämndens uppgifter är att inom området 

1. ha det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för universitetsstyrelsens 
och rektors anvisningar, 

2. inom ramen för vad universitetsstyrelsen beslutat fördela ekonomiska resurser inom 
området, 

3. besluta i frågor som kräver en bedömning av uppläggningen, genomförandet av eller 
kvaliteten i utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, 

4. besluta i frågor som kräver en bedömning av organisationen av eller kvaliteten i 
forskningen, 

5. planera hur samverkan mellan universitetets samtliga fakulteter kan stödjas och 
mångfalden av verksamheter vid universitetet utnyttjas på optimalt sätt, 

6. bereda och lämna förslag till rektor om rekrytering av professorer, 

7. besluta om anställning av lärare (utom professorer) och doktorander, 

8. besluta om en arbets- och delegationsordning för området. 
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1. Beslutanderätt för Områdesnämnden för humanvetenskap 

I detta avsnitt redovisas de beslutsbefogenheter som Områdesnämnden för humanvetenskap 
har. De ärenden som områdesnämnden har valt att delegera vidare till vicerektor och 
fakultetsnämnderna för humaniora, juridik och samhällsvetenskap redovisas i avsnitt 2 och 3.  

Övergripande frågor 

Områdesnämnden för humanvetenskap ska: 

- besluta om besluts- och delegationsordning för området 

- besluta om strategisk plan och verksamhetsplan för området 

- besluta om organisationen av områdesnämndens arbete, inklusive beslut om 
inrättande av utskott och arbetsgrupper, utseende av representanter till dessa och till 
andra uppdrag, beslut om handläggningsordningar, arbetsformer m.m. 

- besluta om åtgärder inom ramen för nämndens ansvar för det övergripande kvalitets- 
och uppföljningsarbetet inom området 

- besluta om svar på internremisser och expertremisser, som berör mer än en 
fakultetsnämnd. 

Anställnings- och befordringsärenden 

Områdesnämnden för humanvetenskap ska: 

- besluta om fakultetsgemensamma riktlinjer, rekommendationer och mallar för 
fakulteternas arbete med rekrytering och befordran av lärare 

- besluta att föreslå rektor att bevilja dispens för utlysning av anställning som adjunkt 
på förslag från berörd fakultetsnämnd. 

Ekonomi 

Områdesnämnden för humanvetenskap ska: 

- besluta om fördelningen och användandet av ekonomiska resurser inom området, 
inom ramen för universitetsstyrelsens och rektors beslut 

- fastställa budget för området och budgetramar för dess fakulteter, inom ramen för 
universitetsstyrelsens och rektors beslut 

- besluta om tilldelning av strategiska medel, inom ramen för områdesnämndens 
budgetbeslut. 
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Organisation 

Områdesnämnden för humanvetenskap ska: 

- besluta om uppföljning av områdets organisation, exempelvis vad avser 
organiseringen i institutioner, centra och institut 

- besluta att föreslå universitetsstyrelsen att inrätta, namnge, slå samman eller avveckla 
institutioner, på förslag av eller efter hörande av berörd fakultetsnämnd 

- besluta att tilldela nya institutioner medel för merkostnader och investeringar i 
samband med organisationsförändringar, i enlighet med områdets riktlinjer 

- besluta att föreslå rektor att inrätta och namnge centrumbildningar och institut inom 
området, på förslag av eller efter hörande av berörd fakultetsnämnd 

- ompröva och efter omprövning besluta att föreslå rektor fortsatt verksamhet eller 
avveckling av verksamhet vid centra och institut, på förslag av eller efter hörande av 
berörd fakultetsnämnd 

- besluta att föreslå rektor att revidera namn eller engelsk översättning av namn på 
befintliga institutioner, centra och institut, på förslag av eller efter hörande av berörd 
fakultetsnämnd. 

Utbildning och forskning 

Områdesnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, för forskning och utbildning på forskarnivå, samt för samordning av lärarutbildning och 
fakultetsövergripande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  

Områdesnämnden för humanvetenskap ska: 

- besluta om övergripande strategisk planering av utbildning, forskning och samverkan 

- besluta om det övergripande kvalitets- och uppföljningsarbetet inom området 

- besluta om fakultetsgemensamma riktlinjer, rekommendationer, rutiner och mallar för 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 

- besluta om fakultetsgemensamma riktlinjer för dimensionering och prioritering av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

- efter förslag från institutionsstyrelsen inrätta utbildningsprogram samt fastställa och 
upphäva utbildningsplan för (6 kap. 13, 16 och 17 §§ HF): 
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o Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 

o Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i 
grundskolans årskurs 1−3,  

o Ämneslärarprogrammet inom Humanvetenskapliga området, 

o Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga 
området  

- efter förslag från institutionsstyrelsen inrätta kurs samt fastställa och upphäva 
kursplan som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) (6 kap. 13−15 §§ 
HF) och som Humanvetenskapliga området har kursansvar för 

- efter förslag från institutionsstyrelsen inrätta kurs samt fastställa och upphäva 
kursplan som ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) (6 kap. 13−15 §§ 
HF) och som Humanvetenskapliga området har kursansvar för 

- besluta att föreslå rektor att ändra kursklassificering 

- inrätta och avveckla ämnen i vilka utbildning på forskarnivå ska anordnas i enlighet 
med 6 kap. 25 § HF, samt besluta om engelsk översättning av forskarutbildningsämne 

- besluta att föreslå rektor att besluta att doktorand inte längre ska ha rätt till, alternativt 
ska återfå handledning och andra resurser för utbildningen (6 kap. 30−31 §§ HF) 

- besluta om åtgärder för att främja fakultetsövergripande utbildning och forskning. 
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2. Vicerektors beslutanderätt 

2.1. Rektors delegation till vicerektor 

I Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet framgår i vilka frågor rektor 
delegerar beslutanderätten till vicerektor. Dock ska ärenden av principiell karaktär avgöras av 
rektor.  

I detta avsnitt redovisas de beslutsbefogenheter som vicerektor har. De ärenden som 
vicerektor har beslutat att delegera vidare till dekanerna redovisas i avsnitt 4. 

Vicerektor: 

- är ordförande i områdesnämnden och chef för dekanerna 

- har arbetsgivaransvaret (med undantag för de begränsningar som följer av 
högskoleförfattningarna) för dekanerna. För denna funktion beslutar vicerektor om 
anställningsvillkoren (ledighet, semester, arbetstid m.m.) inom ramen för 
övergripande riktlinjer för universitetet samt leder och fördelar arbetet. Vicerektor 
beslutar också i arbetsmiljöfrågor för denna funktion.1 

2.2. Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till vicerektor som 
ordförande i områdesnämnden 

Områdesnämnden för humanvetenskap delegerar beslutanderätten till vicerektor i följande 
ärenden. Dock ska ärenden av principiell karaktär beslutas av områdesnämnden. 

Vicerektor ska: 

• besluta i ärenden av mindre vikt samt i brådskande ärenden efter samråd med berörda 
dekaner 

• teckna attest och utanordna för områdesnämndens konton 

• besluta om användningen av de i områdesnämndens budget avsatta medlen för 
vicerektors disposition 

• besluta om eventuella arvoden för ledamöter 

                                                        

 

1 Se närmare Arbetsmiljöpolicy samt gällande Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid 
Stockholms universitet. 
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• besluta om hur gemensamma ansökningsprocesser till stora externa bidrag ska 
hanteras inom området 

• besluta om nomineringar och kandidater till forskningsbidrag, stipendier m.m. efter 
samråd med Forskningsberedningen eller dekanerna 

• besluta om beredning inför beslut om hedersdoktorer i enlighet med av rektor 
fastställda riktlinjer 

• fördela ansvar för expertremisser till fakultetsnämnder 

• avge yttrande över expertremisser som berör mer än en fakultetsnämnd 

• efter hörande av områdesnämnden och fakultetsnämnderna avge yttrande över 
internremisser som berör frågor av principiell vikt för områdets verksamhet 

• besluta om mindre revideringar av utbildnings- och kursplaner inom ramen för 
områdesnämndens ansvar för lärarutbildningarna. 
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3. Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till de 
humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna 

Områdesnämnden delegerar beslutanderätten till fakultetsnämnderna i följande ärenden. Dock 
ska ärenden av principiell karaktär för området avgöras av områdesnämnden.  

Fakultetsnämnden äger rätt att delegera beslutanderätten vidare förutom i de fall där det 
särskilt anges att beslut inte får vidaredelegeras. 

Övergripande frågor 

Fakultetsnämnden ska:  

- ansvara för planering och uppföljning av verksamheten inom fakulteten 

- besluta om besluts- och delegationsordning för fakulteten 

- besluta om strategisk plan och verksamhetsplan för fakulteten 

- besluta om organiseringen av fakultetsnämndens arbete, inklusive beslut om 
inrättande av utskott och arbetsgrupper, utseende av representanter till dessa och till 
andra uppdrag, beslut om handläggningsordningar, arbetsformer m.m. 

- besluta om åtgärder inom ramen för fakultetsnämndens ansvar för kvalitets- och 
uppföljningsarbetet inom fakulteten 

- besluta om svar på expertremisser och internremisser. 

Anställnings- och befordringsärenden 

Fakultetsnämnden ansvarar för beredningen av läraranställnings- och befordringsärenden. 

Fakultetsnämnden ska: 

- besluta i anställnings- och befordringsärenden med undantag av anställning av 
professor, adjungerad professor och gästprofessor samt befordran till professor, vilka 
beslutas av rektor 

- besluta om anställningsprofil, sakkunnigförfarande och utseende av sakkunniga vid 
läraranställningar. Beslut om utlysning av tillsvidareanställning som lärare får inte 
vidaredelegeras längre än till fakultetsnämnd 

- besluta om affiliering av forskare med undantag för professor (Riktlinjer för 
affiliering vid Stockholms universitet) 
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- besluta att föreslå områdesnämnden att föreslå rektor att bevilja dispens för utlysning 
av anställning som adjunkt. 

Beslut om anställning av samt om villkoren för anställningen avseende professor, adjungerad 
professor och gästprofessor samt befordran till professor fattas av rektor på förslag av 
fakultetsnämnden (4 kap. 13 § HF). Fakultetsnämnden ska föreslå den sökande som främst 
bör komma i fråga för anställning och ska redovisa sin bedömning av varje föreslagen 
sökandes skicklighet. Vid ansökan om befordran till professor ska fakultetsnämnden föreslå 
om sökanden ska befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller kraven eller inte. 
Samma process gäller vid beslut om affiliering av professor. 

Beslut om att kalla en person till anställning som professor fattas efter förslag från 
fakultetsnämnden av rektor (4 kap. 7 § HF) och detta beslut får inte delegeras. Beslut om att 
kallelseförfarande ska inledas fattas av rektor efter förslag från fakultetsnämnden (4 kap. 7 § 
HF). I fakultetsnämndens förslag ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse 
för verksamheten redovisas och lämpliga sakkunniga föreslås. 

I Stockholms universitets anställningsordning (dnr SU FV-2.3.1.2-1370-15) finns ytterligare 
bestämmelser vad gäller läraranställningar. 

Ekonomi 

Fakultetsnämnden ska: 

- besluta om fördelning av ekonomiska resurser inom fakulteten 

- besluta om budget inom fakulteten 

- besluta om eventuella arvoden för ledamöter 

- besluta om ersättning till sakkunnig i tillsättnings-, befordrings- och docenturärende. 

Organisation 

Fakultetsnämnden ska: 

- besluta om fakultetsnämndens och institutionernas interna organisation 

- inrätta och lägga ned avdelning/enhet som egen redovisningsenhet inom institution. 
Detta beslut får inte vidaredelegeras. 
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Utbildning och forskning 

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning 
och utbildning på forskarnivå inom fakulteten.  

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner 
och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare inom fakulteten. 
Fakultetsnämnden ska också utöva allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Fakultetsnämnden ansvarar för uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå inom sitt vetenskapsområde och beslutar i följande ärenden. 

Fakultetsnämnden ska: 

- inrätta utbildningsprogram samt fastställa och upphäva utbildningsplan (6 kap. 13, 16 
och 17 §§ HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras längre än till 
fakultetsnämndsnivå 

- inrätta kurs samt fastställa och upphäva kursplan (6 kap. 13−15 §§ HF) 

- utse examinator (6 kap. 18 § HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras längre än till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

- besluta om utfärdande av kursbevis (6 kap. 20 § HF) 

- besluta om tillgodoräknanden (6 kap. 6−8 §§ HF) 

- besluta om särskilda behörighetskrav för antagning av studenter (7 kap. 10, 25 och 31 
§§ HF) 

- besluta om rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll (7 kap. 33 § HF) 

- besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram för studenter som läst 
delar av ett program vid annat lärosäte 

- besluta om lokala examensbeskrivningar för generella examina på grundnivå och 
avancerad nivå (§ 7.2 Lokal examensordning för Stockholms universitet) 

- besluta om de preciserade krav som ska gälla inom ramen för kraven i 
examensbeskrivningarna för yrkesexamina, se Examensordningen som utgör bilaga 2 
till HF, under punkt 4 Examensbeskrivningar och rubriken Övrigt 
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- inrätta och avveckla huvudområden, eventuella inriktningar inom ett huvudområde 
samt besluta om fördjupningskrav inom respektive huvudområde för examen. Sådant 
beslut får inte vidaredelegeras 

- besluta om omfattning på breddningsstudier och inriktning för viss examen 

- besluta om undervisning utanför terminstid. 

Utbildning på forskarnivå 

Fakultetsnämnden utövar allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå och ansvarar för 
uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen på forskarnivå samt för utbildning 
av handledare inom sitt vetenskapsområde. Fakultetsnämnden beslutar i följande ärenden. 

Fakultetsnämnden ska: 

- fastställa en allmän studieplan för varje ämne inom vilket utbildning på forskarnivå 
anordnas, (6 kap. 26−27 §§ HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras 

- besluta om särskilda behörighetskrav för utbildning på forskarnivå (7 kap. 25 § HF). 
Sådant beslut får inte vidaredelegeras 

- besluta om vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan 
att tillgodoräkna sig utbildning på forskarnivå (7 kap. 41 § andra stycket HF) 

- besluta om tillgodoräknanden (6 kap. 6−8 §§ HF) 

- fastställa hur ansökan ska vara utformad samt visst datum för ansökan 
(Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet) 

- anta sökande till utbildning på forskarnivå (7 kap. 36 § HF). Fakultetsnämnden får för 
en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det 
finns särskilda skäl (7 kap. 39 § HF). Vidare får nämnden utan ny antagning medge 
att en doktorand, som har antagits vid något annat universitet/högskola, får övergå till 
Stockholms universitet och fortsätta sin utbildning samt examineras här (7 kap. 38 § 
HF). Beslut får inte vidaredelegeras längre än till institutionsstyrelse. Beslut om 
antagning av forskarstuderande med annan finansiering än doktorandanställning får 
inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämndsnivå 

- om särskilda skäl föreligger besluta att antagning kan ske till del av utbildning på 
forskarnivå som avslutas med licentiatexamen omfattande minst 120 högskolepoäng 
(Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet) 
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- fastställa individuell studieplan för varje doktorand efter samråd med doktoranden och 
dennes handledare. Fakultetsnämnden ska regelbundet följa upp denna studieplan och 
då eller vid något annat tillfälle göra de ändringar i studieplanen som behövs (6 kap. 
29 § HF. Se även Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet) 

- för varje doktorand utse minst två handledare, varav en utses till huvudhandledare. 
Vid begäran från en doktorand ska fakultetsnämnden besluta om byte av handledare 
(6 kap. 28 § HF) 

- omedelbart återkräva vad som har betalats ut för mycket, om en doktorand obehörigen 
har fått utbildningsbidrag och insett eller borde ha insett detta  
(15 § Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander, 1995:938) 

- besluta att föreslå områdesnämnden att föreslå rektor att besluta att doktorand inte 
längre ska ha rätt till alternativt ska återfå handledning och andra resurser för 
utbildningen (6 kap. 30−31 §§ HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras längre än 
till fakultetsnämndsnivå 

- besluta om vilka åtgärder som ska vidtas om det inte föreligger grund för indragning 
av en doktorands rätt till handledning och andra resurser. Sådant beslut får inte 
vidaredelegeras längre än till fakultetsnämndsnivå 

- besluta om minsta antalet exemplar av doktorsavhandlingen inför disputationen och 
om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga 

- utse examinator (6 kap. 32 § andra stycket HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras 
längre än till institutionsstyrelse eller prefekt 

- utse opponent vid disputationen (6 kap. 33 § andra stycket HF). Vidare ska 
fakultetsnämnden utse ordförande och betygsnämnd (6 kap. 34 § och Föreskrifter för 
utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet) 

- fastställa examensbenämning för doktors- och licentiatexamina enligt 
Examensordningen som utgör bilaga 2 till HF, under punkt 2 Gemensamma 
bestämmelser och rubriken Examensbenämning. 

Forskning 

Fakultetsnämnden ska: 

- besluta i sådana frågor som kräver bedömning av organisationen av eller kvaliteten i 
forskningen inom fakulteten 

- besluta om antagning av docenter.  
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4. Vicerektors vidaredelegation till fakulteternas dekaner 

Av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet framgår att dekanus 
är ordförande i fakultetsnämnden. Dekanus ställföreträdare benämns prodekanus. Dekanus 
företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanus är prefekternas chef. 

Vicerektor delegerar beslutanderätten till respektive fakultets dekanus i följande ärenden. 
Dock ska ärenden av principiell karaktär beslutas av vicerektor. 

Dekanus ska: 

- besluta om anställningsvillkoren (lön, ledighet, semester, arbetstid m.m.) för personal 
vid samtliga institutioner inom respektive fakultet inom ramen för övergripande 
riktlinjer för universitetet, leda och fördela arbetet samt besluta om upphörande av 
anställningen på den anställdes begäran, allt med nedan angivna begränsningar som 
följer av högskoleförfattningarna 

- besluta i arbetsmiljöfrågor, vilket inkluderar studenternas studiemiljö, inom 
fakulteterna2 

- vara chef för all personal inom respektive fakultet, även för professorerna. På detta 
område gäller de begränsningar som följer av HF, att det är rektor som enligt 4 kap. 
13 § HF beslutar om anställning av och lön för professor, adjungerad professor och 
gästprofessor samt befordran till professor 

- besluta att föreslå rektor att utse prefekt och stf prefekt 

- i samråd med Personalavdelningen besluta om yttranden till Överklagandenämnden 
för Högskolan angående överklaganden i anställningsärenden vid respektive område, 
med undantag för ärenden rörande professor som beslutas av rektor 

- teckna uppdragsavtal om utbildning/forskning upp till max 250 000 kronor 

- teckna bidragsavtal om utbildning/forskning upp till max 5 000 000 kronor 

- teckna attest och utanordna för fakultetens konton. 

                                                        

 

2 Se närmare Arbetsmiljöpolicy samt gällande Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid 
Stockholms universitet. 


