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1. Inledning  

Med anledning av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen 

(1993:100) utformas en arbetsordning för Stockholms universitet som omfattar universitetets 

övergripande organisation, arbetsfördelning mellan universitetsstyrelse och rektor, principer 

för delegering av beslutanderätt, handläggningen av vissa ärenden samt formerna i övrigt för 

verksamheten. 

2. Generella begrepp 

2.1 Vetenskaplig kompetens 

I högskolelagen stadgas att universitetet beslutar om sin interna organisation utöver 

universitetsstyrelsen och rektor, om inte annat är föreskrivet (2 kap. 5 § högskolelagen). 

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens (med vetenskaplig kompetens 

avses avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens) om besluten kräver 

en bedömning av 

 

- uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen eller  

- organisation av och kvalitet i forskningen. 

 

Om bedömning ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna ha 

vetenskaplig kompetens. Universitetsstyrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte 

behövs, om det finns särskilda skäl (2 kap. 6 § högskolelagen).  

 

Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är  

- professor eller 

- annan lärare/forskare/akademisk ledare1 som har en anställning eller ett uppdrag, för 

vilket det krävs doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens, inom 

en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde. 

 

Definitionen av vetenskaplig kompetens har relevans bland annat för valförfarandet vid 

exempelvis utseende av ledamöter till beslutande organ inom universitetet. För valbarhet och 

rösträtt gäller att personen ska uppfylla kriterierna ovan för vetenskaplig kompetens. 

3. Delegation och delegationsordning 

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 till sig delegerad. 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 eller missköter sig. 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 sitt delegationsbeslut. 

                                                      

 

 

1 Med akademisk ledare avses här dekan, prefekt, föreståndare eller motsvarande. 
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Högskoleförfattningarna reglerar i dag enbart vilka ärenden som ska beslutas av 

universitetsstyrelse och rektor. Andra beslutande organ inom universitetet grundar sina 

beslutsbefogenheter på delegation från andra organ, där den ursprungliga delegationen alltid 

är från rektor.  

I högskoleförordningen stadgas vilka särskilt angivna frågor som ska beslutas av 

universitetsstyrelsen. Sådana frågor får universitetsstyrelsen inte delegera. Däremot kan 

universitetsstyrelsen 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 

högskoleförordningen delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet (2 kap. 13 

§ högskoleförordningen). Bestämmelsen om delegering i myndighetsförordningen (2007:515) 

är enligt 1 kap. 5 § högskoleförordningen inte tillämplig på högskolorna. 

Huvudprincipen är att överordnade organ får vidaredelegera till underordnade organ om inte 

annat anges. Utöver vad som anges om de beslutande organens uppgifter i denna 

arbetsordning finns delegationsbeslut fastställda av respektive organ.  

 

4. Organisation 

4.1 Universitetsstyrelsen 

Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att 

dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen). 

Universitetsstyrelsen är en styrelse med fullt ansvar. 

Vid universitetet finns en internrevision direkt underställd universitetsstyrelsen. Inom 

universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott, vilket är ett beredande organ som regelbundet 

rapporterar till universitetsstyrelsen (se avsnitt. 5.6). 

4.2 Rektor 

Rektor är universitetets myndighetschef (2 kap. 3 § högskolelagen). Anställningen som rektor 

regleras i högskoleförordningen (2 kap. 8 § högskoleförordningen). Rektor ska ha en 

ställföreträdare, som tjänstgör i rektors ställe, när han eller hon inte är i tjänst, och som i 

övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 

högskoleförordningen). Rektors ställföreträdare benämns prorektor. 

Rektor har närvaro- och yttranderätt vid samtliga sammanträden med beslutande organ inom 

universitetet. 

4.3 Områdesnämnd 

Områdesnämnden är områdets beslutande organ. Majoriteten av ledamöterna i 

områdesnämnden utgörs av lärare/forskare med vetenskaplig kompetens (s.k. 

verksamhetsrepresentanter). Vid Stockholms universitet finns två områdesnämnder: 

- Områdesnämnden för humanvetenskap  

- Områdesnämnden för naturvetenskap 

 



4 (15) 

 

 

 

4.4 Fakulteter 

Inom universitetet finns fyra fakulteter:  

- Humanistiska fakulteten 

- Juridiska fakulteten 

- Naturvetenskapliga fakulteten 

- Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Fakulteten leds av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämndens ordförande benämns dekanus och 

vice ordförande benämns prodekanus.  

 

Under Områdesnämnden för humanvetenskap sorterar Humanistiska, Juridiska och 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Områdesnämndens ordförande och viceordförande är tillika 

dekaner. 

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd och fakultetens beslutande 

organ. Områdesnämndens/fakultetsnämndens ordförande är tillika dekanus och vice 

ordförande är tillika prodekanus.  

4.5 Institution 

Verksamheten bedrivs inom institutioner/motsvarande (med motsvarande avses institut eller 

centrumbildning som sorterar under en fakultet), om inte annat beslutats för viss verksamhet. 

Varje institution tillhör en fakultet. 

4.6 Institutionsstyrelse och prefekt 

En institution leds av en institutionsstyrelse och en prefekt, om inte rektor i ett enskilt fall har 

beslutat annat. 

4.7 NORDITA 

Vid universitetet finns Nordiska institutet för teoretisk fysik, NORDITA, organisatoriskt 

placerat direkt under rektor. Huvudmannaskapet för institutet är gemensamt för universitetet 

och Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Institutet leds av en styrelse utsedd enligt institutets 

stadgar och en föreståndare utsedd av rektor i samråd med rektor för KTH. Institutet 

administreras inom området för naturvetenskap. 

4.8 Universitetsförvaltning och universitetsdirektör 

Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Universitetsförvaltningen stödjer 

universitetsstyrelsen, rektor, områdes- och fakultetsnämnder och verksamheten i övrigt i syfte 

att fullgöra universitetets övergripande myndighetsansvar samt att utveckla universitetets 

administration. 

Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef. 

Universitetsdirektören har närvaro- och yttranderätt vid samtliga sammanträden med 

beslutande organ inom universitetet. 

4.9 Universitetsbibliotek och överbibliotekarie 

Vid universitetet finns ett universitetsbibliotek placerat inom universitetsförvaltningen. 

Överbibliotekarien är universitetsbibliotekets chef. 
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4.10 Personalansvarsnämnd 

Vid universitetet finns en personalansvarsnämnd. Personalansvarsnämndens sammansättning 

och uppgifter regleras i 25-26 §§ myndighetsförordningen (2007:515). Rektor är ordförande i 

nämnden. Nämnden består i övrigt av högst tre ledamöter som utses av universitetsstyrelsen 

samt tre personalföreträdare vilka utses enligt bestämmelserna i 

personalföreträdarförordningen (1987:1101). 

4.11 Internrevision  

Vid Stockholms universitet finns en internrevision direkt underställd universitetsstyrelsen. 

Internrevisionens arbete regleras i internrevisionsförordning (2006:1228). Vidare har 

universitetsstyrelsen beslutat om en funktionsbeskrivning och instruktion för internrevisionen 

vid Stockholms universitet. Universitetsstyrelsen har även ett revisionsutskott (se avsnitt. 5.6).  

4.12 Studenter 

Studentkår 

Universitetet ska efter ansökan besluta att en sammanslutning av studenter får ställning som 

studentkår för viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ 

högskolelagen (4 kap. 8 § högskolelagen). 

Studentrepresentation 

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 

betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 § högskolelagen). 

Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information 

lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförande 

av beredningen (2 kap. 14 § högskoleförordningen). 

I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller 

flera instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas 

situation, ska studentkårerna vid universitetet utgöra remissinstans. 

5. Universitetsstyrelsen 

5.1 Uppgifter  

Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs 

effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 

högskolan hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515) och  

2 kap. 2 § första stycket högskoleförordningen).  

Årsredovisningen ska skrivas under av universitetsstyrelsen. Underskriften innebär att 

universitetsstyrelsen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat och av kostnader, intäkter och högskolans ekonomiska ställning (2 kap. 8 § 

förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 2 kap. 2 § första stycket 

högskoleförordningen). I anslutning till underskriften i årsredovisningen ska 

universitetsstyrelsen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen 

är betryggande. 
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Universitetsstyrelsen ska enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen besluta 

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 

2. om årsredovisningar, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa 

att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande 

sätt, 

3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 

4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 

internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § Internrevisionsförordningen 

(2006:1228), 

5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 

6. i frågor som enligt 2 kap. 15 § högskoleförordningen ska avgöras av en 

personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan2 

eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 § högskoleförordningen, 

7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen, 

8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 

delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 

verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 

9. om en anställningsordning, 

10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 

11. i frågor i övrigt som är av principiell vikt. Universitetsstyrelsen får dock inte ta över 

uppgift från rektor, om det i högskoleförordningen eller annars har föreskrivits att denna 

uppgift ankommer just på rektor, 2 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen. Beslut som 

kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen eller 

organisation av och kvalitet i forskningen ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens 

(2 kap. 5 § högskolelagen, se avsnitt 2). 

Vidare beslutar universitetsstyrelsen i följande frågor. 

12. Universitetsstyrelsen beslutar om föreskrifter om hörande av lärare, övriga anställda och 

studenter inför universitetsstyrelsens förslag till rektor 2 kap. 8 § andra stycket 

högskoleförordningen.  

                                                      

 

 

2 Vid Stockholms universitet finns en personalansvarsnämnd inrättad (se avsnitt 4.10). 
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13. Universitetsstyrelsen meddelar formerna för valet av lärarrepresentanter i 

universitetsstyrelsen, i enlighet med 2 kap. 7a § första stycket högskoleförordningen. 

14. Universitetsstyrelsen beslutar om utseende av prorektor, 2 kap. 10 § första stycket 

högskoleförordningen. 

15. Universitetsstyrelsen avger förslag till rektor, som anställs av regeringen, 2 kap. 8 § 

högskoleförordningen. 

16. Universitetsstyrelsen utser vice ordförande inom sig, 2 kap. 1 § tredje stycket 

högskoleförordningen. 

 

17. Universitetsstyrelsen får enligt 2 kap. 15 § högskoleförordningen inrätta en 

personalansvarsnämnd (se p. 6) och utse ledamöter för att pröva frågor om  

a) skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en 

provanställning, 

b) disciplinansvar, 

c) åtalsanmälan, 

d) avstängning. 

5.2 Sammansättning 

Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och 13 övriga ledamöter (2 kap. 1 § 

högskoleförordningen). 3  

 

Lärarna har rätt att representeras av tre ledamöter. Därutöver har de rätt till två 

gruppsuppleanter. Lärarnas representanter utses genom val (se avsnitt 5.1 punkt 13). 

Studenterna har rätt att representeras av tre ledamöter (2 kap. 7a § andra stycket 

högskoleförordningen). Därutöver har de rätt till två gruppsuppleanter. Representanter för 

studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). 

Övriga ledamöter utses av regeringen som också beslutar vem som ska vara 

universitetsstyrelsens ordförande (2 kap. 4 § högskolelagen). 

Ledamöter, utom rektor, utses för en bestämd tid, högst tre år. Om rektor utses till ordförande 

gäller ordförandeuppdraget i högst tre år (2 kap. 7 § högskoleförordningen). 

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen har närvaro- 

och yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i 

personalföreträdarförordningen (1987:1101) (2 kap. 7 § högskoleförordningen, fjärde stycket). 

                                                      

 

 

3 Universitetsstyrelsens ledamöter är även ledamöter i Styrelsen för stiftelser anknutna till Stockholms universitet. 
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5.3 Universitetsstyrelsens arbetsformer 

Sammanträdestider  

Universitetsstyrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Universitetsstyrelsen fastställer 

datum för sammanträden. Beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden i samråd med 

rektor. Viktigare frågor behandlas normalt under två sammanträden, vid första sammanträdet 

som diskussionspunkt och vid andra sammanträdet som beslutspunkt. 

Kallelse 

Kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna senast en vecka före ordinarie 

sammanträde. Handlingar och förslag till beslut sänds normalt ut samtidigt. Utskicket görs 

elektroniskt.  

Förhinder att närvara vid universitetsstyrelsens sammanträde anmäls till universitetsstyrelsens 

sekreterare. Styrelsens ledamöter är skyldiga att hålla styrelsens sekreterare underrättad om 

tillfälliga eller permanenta adressändringar. 

Det ankommer på ledamot att till ordföranden före sammanträdet anmäla förhållande som kan 

innebära jäv enligt jävsreglerna i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). 

Beredning av ärenden inkl. informations- och förhandlingsskyldighet 

Universitetsstyrelsens sammanträden bereds av rektor och universitetsdirektör samt de 

tjänstemän som rektor eller universitetsdirektören bestämmer. 

Universitetsdirektören eller den rektor utser ansvarar för att varje enskilt ärende i styrelsen 

handläggs i enlighet med kraven på information och förhandling i gällande arbetsrättslig 

reglering och avtal. 

Sammanträdesordning 

Universitetsstyrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem 

ordföranden eller vice ordföranden och rektor eller prorektor (2 kap. 4 § 

högskoleförordningen).  

Ordföranden leder universitetsstyrelsens sammanträden. Universitetsstyrelsen ska vid första 

sammanträdet under en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande, som inträder vid 

förfall för ordföranden. 

Vid förfall för rektor inträder prorektor. 

Suppleanter för lärar- och studentrepresentanter har närvaro- och yttranderätt. 

Prorektor, vicerektorer, universitetsdirektören, planeringschefen, chefsjuristen, chefen för 

Internrevisionen, chefen för Ledningssekretariatet och chefen för 

Kommunikationsavdelningen har närvaro- och yttranderätt vid universitetsstyrelsens 

sammanträden. Universitetsstyrelsen kan därutöver medge annan person närvaro- och 

yttranderätt. 

Ärenden ska avgöras efter föredragning (2 kap. 6 § högskoleförordningen). I de fall rektor inte 

själv föredrar ärende är universitetsdirektören huvudföredragande. I det fall 
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universitetsdirektören utsett annan föredragande för visst ärende, deltar också föredragande 

vid universitetsstyrelsens sammanträde, dock endast vid behandlingen av det ärendet. 

Sammanträdesprotokoll förs av en av universitetsdirektören utsedd sekreterare. 

Universitetsstyrelsen utser en ledamot att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. 

Rösträtt har endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. 

Beslut 

Beslut sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning ska ske öppet i 

enlighet med 29 § förvaltningslagen (2017:900). Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Ledamot som deltagit i universitetsstyrelsens beslut har, enligt 30 § förvaltningslagen, rätt att 

reservera sig mot beslutet genom att få avvikande mening antecknad till protokollet. 

Föredragande och andra vid sammanträdet närvarande tjänstemän som är med om den slutliga 

handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad. 

Avvikande mening ska anmälas innan protokollet/beslutet justeras.  

Vid brådskande ärenden, då universitetsstyrelsen inte hinner sammanträda, får ärende enligt 2 

kap. 5 § högskoleförordningen avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och 

minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta inte är lämpligt, får 

ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut enligt ovan ska anmälas vid 

nästa sammanträde. 

5.4 Protokoll 

Protokoll ska upprättas senast 14 dagar efter det att sammanträdet avslutats. Protokollet under-

tecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden och den justeringsperson som 

universitetsstyrelsen utsett. Om expedieringen av ett visst ärende brådskar, kan föredraganden 

före sammanträdet eller senast under sammanträdet begära att beslutspunkten förklaras 

omedelbart justerad. 

5.5 Expediering av beslut 

Föredraganden för ett ärende svarar för expediering av universitetsstyrelses beslut. I 

beslutshandlingen ska anges vilka som deltagit i beslutet och vem som var föredragande. 

Beslutet ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden. 

Universitetsstyrelsens sekreterare ansvarar för att informera föredraganden när protokollet är 

justerat och att kopia av protokollet sänds till Riksrevisionen. 

Ersättning för uppdrag 

Regeringen beslutar om ersättning för uppdrag i universitetsstyrelsen. Ersättning utgår till 

ordförande, övriga ledamöter i universitetsstyrelsen samt de styrelseledamöter som 

representerar studenterna, dock inte till rektor eller de styrelseledamöter som är anställda vid 

universitetet och som i universitetsstyrelsen representerar lärarna (se förordning (1992:1299) 

om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt 1 kap. 7 § 

högskoleförordningen).  
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5.6 Revisionsutskott 

Revisionsutskottet ska effektivisera universitetsstyrelsens arbete samt underlätta 

kommunikationen mellan styrelse, internrevision, externrevision och 

universitetsförvaltningen.  

 

Arbetsuppgifter m.m. 
 

Revisionsutskottet består av universitetsstyrelsens ordförande (tillika ordförande i 

revisionsutskottet) samt minst ytterligare två av universitetsstyrelsens externt tillsatta 

ledamöter. Chefen för internrevisionen deltar i allmänhet i utskottets möten. Utskottet har rätt 

att kalla tjänstemän vid universitetet till sina sammanträden, när frågor de är berörda av 

behandlas. Utskottet sammanträder minst tre gånger per år.  

 

Revisionsutskottet är ett beredande organ inom universitetsstyrelsens i frågor som rör den 

interna styrningen och kontrollen inklusive kvalitetssäkring av universitetets finansiella 

rapportering. Utskottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen.  

 

Revisionsutskottet  

 bereder förslag till ändringar i Riktlinjer för internrevisionen vid Stockholms 

universitet för beslut i universitetsstyrelsen, 

 bedömer internrevisionens förslag till budget, bemanning och revisionsplan, 

 bedömer årligen den interna revisionens effektivitet, kvalitet och internrevisionens 

avrapportering till universitetsstyrelsen, 

 för löpande dialog med chefen för internrevisionen samt överväger övriga frågor i 

anslutning till internrevisionens arbete, 

 bedömer eventuella betydande förändringar av revisionsplanen och samråder med 

internrevisionen om mindre avvikelser som inte kräver styrelsebeslut,  

 bedömer väsentliga iakttagelser från intern- och externrevision, 

 bedömer ledningens förslag till åtgärder med anledning av revisionsiakttagelser, 

 bedömer synpunkter och förslag inför universitetsstyrelsens ställningstagande 

beträffande universitetets svar på Riksrevisionens revisionsrapporter och 

 bedömer universitetets ramverk för intern styrning och kontroll samt riskanalys. 

 

5.7 Förvaltning av gåvor och donationer  

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning 

vid universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor. Det gäller stiftelser med 

anknuten förvaltning till Stockholms universitet enligt stiftelselagen (1994:1220) samt gåvo- 

och donationsmedel som utgörs av finansiella tillgångar som myndigheten förfogar över enligt 

donationsförordningen (1998:140). 

Universitetsstyrelsen 

 beslutar årligen om Stockholms universitets och stiftelsernas placeringspolicy samt 

ansvarsfördelning, 

 utser ledamöter till placeringsrådet,  

 beslutar och undertecknar den årssammanställning som upprättas för de stiftelser som 

samförvaltas samt årsredovisningar för de övriga stiftelserna, 

 fastställer den utdelningsbara avkastningen för årets resultat för varje stiftelse, 

 fastställer bidrag ur stiftelserna, där avkastningen får disponeras för universitetets 

kostnader enligt stiftelsernas urkunder och 
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 beslutar i viktigare/principiella frågor rörande den löpande förvaltningen, t ex 

permutation, upphörande och likvidation av stiftelser. 

Övriga beslut delegerar universitetsstyrelsen enligt nedan. 

Rektor 

 beslutar om förvaltningsåtagande, i förekommande fall enligt stiftelseförordnandet 

och fastställer stiftelsernas namn i vissa fall, 

 beslutar om mottagande av gåvor och bidrag enligt donationsförordningen,  

 är firmatecknare för stiftelserna, 

 fastställer årsredovisningen för de stiftelser som samförvaltas, 

 beslutar om fördelning av de av universitetsstyrelsen beslutade utdelningsbeloppen i 

enlighet med stiftelsernas urkunder. 

 beslutar om användning av donationsmedel från donationer till Stockholms universitet 

och 

 beslutar i frågor rörande den löpande förvaltningen. 

Beslut om den löpande förvaltningen får vidaredelegeras. 

Placeringsrådet 

Placeringsrådet utses av universitetsstyrelsen och får bestå av högst sex ledamöter. I rådet 

ingår rektor som ordförande samt universitetsdirektören, en forskare inom områdena finansiell 

ekonomi eller nationalekonomi och högst tre externa ledamöter. En ledamot väljs på en period 

om tre år och kan väljas om. 

Universitetsstyrelsen delegerar följande uppgifter till placeringsrådet. 

 beslut om val av externa kapitalförvaltare efter upphandling4, i fråga om gåvo- och 

donationsmedel vid universitetet, 

 beslut om upphandling och val av extern kapitalförvaltare, i fråga om stiftelser 

anknutna till Stockholms universitet, 

 fastställande av kravspecifikation i samband med upphandling av kapitalförvaltare, 

 beslut om att avveckla kapitalförvaltare, 

 uppföljning av att externa kapitalförvaltare fullgör avtal, 

 beredning av placeringspolicyn och förslag till förändringar och 

 uppföljning och utvärdering av att kapitalet förvaltas enligt placeringspolicyn. 

 

På uppdrag av ordförande är chefen för Ekonomiavdelningen sammankallande till 

placeringsrådets möten. Rådet har minst två möten per år. Placeringsrådets möten 

protokollförs. 

                                                      

 

 

4. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling är tillämplig vad gäller Stockholms universitets verksamhet. För 

stiftelser med anknuten förvaltning är upphandling frivilligt. 
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6. Rektor 

6.1 Uppgifter  

Rektors beslutsbefogenheter framgår av bestämmelsen i 2 kap. 3 § högskoleförordningen. 

Innebörden är den att rektor fattar beslut i alla universitetets ärenden, utom de ärenden som 

enligt högskoleförfattningarna ska avgöras av universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen kan 

dock besluta något annat, dvs. ta över beslutanderätten från rektor, men detta är inte möjligt 

beträffande sådana uppgifter som enligt högskoleförordningen direkt ankommer på rektor.  

Rektor ska förelägga universitetsstyrelsen sådana ärenden som är av principiell vikt. Av 2 kap. 

2 § p. 10 högskoleförordningen framgår att universitetsstyrelsen ska besluta i sådana frågor. 

Rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet (2 kap. 13 § 

högskoleförordningen). Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras (4 kap.13 § 

högskoleförordningen). Vidare får beslut inte delegeras om att en professors anställning ska 

upphöra (4 kap. 17 § högskoleförordningen).  

En högskola får kalla en person till anställning som professor, om anställningen av personen 

är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Beslut om att kalla en person 

till anställning fattas av rektor och får inte delegeras (4 kap. 7 § högskoleförordningen). 

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella 

studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och 

andra resurser för utbildningen (6 kap. 30 § högskoleförordningen). Rektor ska även besluta 

om doktorand efter ansökan hos rektor ska få tillbaka sina resurser för utbildningen (6 kap. 31 

§ högskoleförordningen). Inget av dessa beslut får rektor delegera (6 kap. 36 § 

högskoleförordningen). Vidare anger högskoleförordningen rektor som direkt beslutsfattare i 

punkterna 1-7 nedan.  

1. Rektor ska vara ordförande i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § andra stycket 

högskoleförordningen). 

2. Rektor ska ingå i universitetsstyrelsen (2 kap. 1§ högskoleförordningen samt 2 kap. 4 § 

högskolelagen). 

3. Brådskande ärenden i universitetsstyrelsen får i vissa fall avgöras av ordföranden efter 

samråd med rektor (2 kap. 5 § högskoleförordningen). 

4. Rektor fattar beslut om anställning av lärare (4 kap. 13 § högskoleförordningen). Rektor 

fattar även beslut om anställning av doktorander, assistenter, amanuenser och kliniska 

assistenter (5 kap. 6 § och 11 § högskoleförordningen).  

5. Rektor ska vara ordförande i disciplinnämnden (10 kap. 4 § högskoleförordningen). 

6. Rektor avgör – efter samråd med den lagfarna ledamoten i disciplinnämnden – om ärende 

avseende förseelse, som kan föranleda disciplinära åtgärder, ska lämnas utan vidare åtgärd 

eller föranleda varning av rektor eller hänskjutas till disciplinnämnden för prövning (10 kap. 9 

§ högskoleförordningen). 

7. Om ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarna 

ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten vid 

högskolan (10 kap. 4 § högskoleförordningen). 
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8. Rektor utser prefekt och ställföreträdande prefekt vid institution och beslutar om en 

institution ska ledas enbart av en prefekt (s.k. prefektstyre). 

9. Rektor beslutar, utöver vad som anges i lagen och i denna arbetsordning, om närmare 

föreskrifter för val, sammansättning av beredande och beslutande organ samt i förekommande 

fall utseende av ledamöter och suppleanter i desamma. 

10. Rektor utser ordinarie ledamöter och suppleanter i externa organ.  

6.2 Arbetsformer 

Rektor fattar beslut efter beredning och föredragning. Universitetsdirektören, eller den 

befattningshavare som universitetsdirektören utser, är ansvarig för beredning och föredragning 

av ärenden. 

Rektors beslutssammanträde benämns rektorsföredragningen.  

7. Områdesnämnd 

7.1 Uppgifter 

Vid Stockholms universitet finns två områdesnämnder, Områdesnämnden för 

humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap.  

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 vicerektorer 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. 

Se vidare överordnade organs delegationsbeslut. 

7.2 Sammansättning 

Den naturvetenskapliga områdesnämndens ordförande samt den humanvetenskapliga 

områdesnämndens ordförande och vice ordförande benämns vicerektor och utses av rektor. 

Områdesnämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten.  
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Områdesnämnden för humanvetenskap består av 13 ledamöter:  

  

- dekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,  

- prodekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,  

- två övriga verksamhetsrepresentanter från humanistisk fakultet (vicedekaner), 

- två övriga verksamhetsrepresentanter från samhällsvetenskaplig fakultet (vicedekaner), 

- tre representanter för studenterna, varav minst en forskarstuderande. 

Ordförande och vice ordförande utses bland de tre dekanerna efter förslag genom val inom 

området (se avsnitt 6.1, p. 9). 

Verksamhetsrepresentanterna har inte suppleanter. Studenterna kan utse tre suppleanter. 

 

Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden) består 

av 18 ledamöter:  

- dekanus tillika vicerektor, 

- prodekanus, 

- fyra sektionsdekaner, 

- fyra vice sektionsordföranden, 

- ordföranden i grundutbildningsberedningen, 

- fyra övriga lärare (en från vardera sektion), 

- tre representanter för studenterna. 

Verksamhetsrepresentanterna har fyra suppleanter, en gruppsuppleant per sektion. 

Ordföranden i grundutbildningsberedningen har en personlig suppleant. Studenterna kan utse 

tre suppleanter. 

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen 

(2009:769).  

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Områdesnämnden 

beslutar om antalet personalföreträdare. Dessa utses på samma sätt som anges i 

personalföreträdarförordningen (1987:1101) för personalföreträdare i universitetsstyrelsen. 

8.  Fakultetsnämnd 

8.1 Uppgifter 

Fakultetsnämndernas arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter fastställs av 

universitetsstyrelsen, rektor och områdesnämnden. 

8.2 Sammansättning 

Fakultetsnämnderna består av 11- 21 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och 

minst tre studenter. Antalet ledamöter i fakultetsnämnd fastställs inom ramen för detta av 

rektor (se avsnitt 6.1, p. 9). 

I fakultetsnämnden ingår dekanus, prodekanus, övriga verksamhetsrepresentanter och 

studentrepresentanter. Därutöver kan externa ledamöter ingå. Ledamöter inom gruppen övriga 

verksamhetsrepresentanter utses genom val inom berörd fakultet. Dekanus och prodekanus 

utses av rektor efter förslag genom val inom fakulteten. Minst två tredjedelar av ledamöterna 

ska vara verksamhetsrepresentanter, dvs. vetenskapligt kompetenta lärare/forskare och högst 
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en tredjedel studenter. Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. 

Antalet studentrepresentanter får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till 

det totala antalet ledamöter i nämnden. Externa ledamöter får vara högst två. Från 

ovanstående regler kan undantag beviljas av rektor. 

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen 

(2009:769).  

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Fakultetsnämnden 

beslutar om antalet personalföreträdare. Dessa utses på samma sätt som anges i 

personalföreträdarförordningen (1987:1101) för personalföreträdare i universitetsstyrelsen.  

8.3 Dekanus och prodekanus 

Dekaner och prodekaner utses av rektor efter förslag genom val inom fakulteten. Dekanus är 

ordförande i fakultetsnämnden. Dekanus ställföreträdare benämns prodekanus. Dekanus 

företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanus är prefekternas chef.  

9. Institutioner 

9.1 Institutionsstyrelse 

Uppgifter 

Institutionsstyrelsen ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av 

hög kvalitet bedrivs inom institutionens verksamhetsområde och främja institutionens 

samverkan med det omgivande samhället. I de fall prefekten inte biträder övriga 

institutionsstyrelsens mening kan ärendet, på prefektens begäran, bordläggas och överordnat 

organ kontaktas. Se vidare överordnade organs delegationsbeslut. 

Sammansättning 

Sammansättningen av institutionsstyrelsen beslutas av rektor efter förslag från institutionen 

(se avsnitt 6.1, p. 9). Prefekten är ordförande i institutionsstyrelsen. Generellt gäller att minst 

två tredjedelar av ledamöterna ska vara lärare/forskare (inklusive prefekt och ställföreträdande 

prefekt) och högst en tredjedel studenter. Studenterna har rätt att vara representerade med 

minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter får dock vara färre om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i styrelsen. Därutöver bör teknisk och 

administrativ personal ha minst en representant. Externa ledamöter kan ingå i 

institutionsstyrelsen. Från ovanstående regler kan undantag beviljas av rektor. 

Institutionsstyrelsen som helhet ska dock till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta 

ledamöter (2 kap 6 § högskolelagen).  

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen 

(2009:769). Övriga ledamöter utses genom val inom institutionen.  

9.2 Prefekt 

Prefekten är institutionens chef. Prefekt och ställföreträdande prefekt utses av rektor efter 

förslag från vederbörande dekanus.  

Prefekten ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom 

institutionens verksamhetsområde och för att främja institutionens samverkan med det 

omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 

Prefekten är ordförande i institutionsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl, kan rektor utse 

någon annan än prefekten till ordförande. 


