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Högskoleförordning
2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation
Styrelsens sammansättning
1 § Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434)
framgår att rektor ingår i styrelsen.
Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig. Förordning (2012:584).
Styrelsens uppgifter
2 § Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2
kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv besluta 1. i viktigare frågor
om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 2. om årsredovisningar, delårsrapporter,
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 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det
inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 §, 7.
om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket, 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 övriga frågor som är av principiell vikt.
Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare och beslutar om
inrättande av en personalansvarsnämnd. Förordning (2010:1064).
3 § Andra frågor än de som avses i 2 § skall avgöras av rektor, om inte 1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 2.
styrelsen har beslutat något annat.
Har det i denna förordning eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock styrelsen inte ta över den
uppgiften. Förordning (1998:1003).

Högskolestyrelsen • hogskolestyrelsen@hh.se • Tel. 035-16 71 00

2
Styrelseärendenas handläggning
4 § Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och rektor, är närvarande. Förordning
(1997:1123).
4 a § Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. Förordning (2002:558).
5 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta
förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet.
Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1997:1123).
6 § Ärenden skall avgöras efter föredragning. Förordning (1998:1003).
Utseende av styrelsens ledamöter
7 § Andra styrelseledamöter än rektor skall utses för en bestämd tid, högst tre år. Detsamma gäller om rektor utses till
ordförande. Förordning (2007:151).
7 a § Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter ska utses genom val inom
högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter
förslag enligt 7 b §. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och
erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid
styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2012:584).
7 b § Ett förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som ska utses av regeringen, ska lämnas av en
nomineringsgrupp som består av 1. en person som utses av regeringen, 2. landshövdingen i det län där högskolan har sin
huvudsakliga verksamhet eller landshövdingens ställföreträdare, och 3. en representant för studenterna vid högskolan.
Den person som utses av regeringen ska ha god kännedom om den aktuella högskolans verksamhet.
Den person som utses av regeringen och representanten för studenterna ska utses för en bestämd tid, högst tre år. Tiden för
förordnandena får inte vara samma tid som den som styrelsen är utsedd för. Bestämmelser om vem som utser representanten för
studenterna finns i studentkårsförordningen (2009:769).
Ett förslag till ordförande och ledamöter enligt första stycket får inte avse en person som ingår i den nomineringsgrupp som
lämnar förslaget. Förordning (2012:584).
Rektor
8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får
förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.
Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt.
I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall
för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Förordning (2002:558).
9 § Har upphävts genom förordning (1994:1101).
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10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter
även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.
Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Förordning (2010:1064).
11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor
eller lektor. Förordning (2010:1064).
12 § Har upphävts genom förordning (2004:289).
13 § Rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet.
Studentrepresentation
14 § I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation när beslut fattas
eller beredning sker.
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 slutförandet av beredningen.
Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara
representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns
särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.
I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Förordning
(2010:1064).
Personalansvarsnämnd
15 § Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Rektor ska
vara ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som
styrelsen utser.
Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:1064).
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