Beslutsordning för Högskolan i Halmstad
Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen
2012-04-12.
Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter beslut av rektor 2013-09-20.

1 Beslutsordningens innehåll

Denna beslutsordning redovisar styrelsens beslutsområde och rektors delegationsordning.
Enligt högskoleförordningen (HF) ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen.
Därutöver får högskolestyrelsen bestämma att även andra frågor ska beslutas av högskolestyrelsen eller
annan som högskolestyrelsen utser.
Alla andra beslut, som enligt författningarna ankommer på Högskolan eller beslut som inte regleras i
författningen, fattas av rektor.
Den beslutsordning som ska tydliggöra beslutsbefogenheterna inom Högskolan bör därför fastställas av
högskolestyrelsen i de delar där styrelsens befogenheter berörs och av rektor i de delar där dennes
befogenheter berörs. Av praktiska skäl bör båda delarna presenteras i ett samlat
beslutsordningsdokument.
Vidaredelegation är tillåten om inte annat anges i lag eller förordning eller i denna beslutsordning. För
varje beslutsnivå där vidaredelegation förekommer ska det finnas en skriftlig dokumention.
Beslutsordningen bygger på följande principer:
1. de beslut som högskolestyrelsen ska fatta redovisas,
2. de beslut som rektor själv ska fatta redovisas liksom de beslut som ska fattas av särskilt angivet
organ eller särskilt angiven befattningshavare, medan övriga frågor delegeras till dem som ska ha
den generella beslutsrätten,
3. beslut som innebär rena arbetsledningsfrågor behandlas inte i beslutsordningen utan får anses
uttömmande reglerade i organisationsplanens angivande av ledningsfunktionerna inom
organisationens olika enheter 1,
4. av beslutsordningen framgår vilka beslut organ eller befattningshavare ska fatta, medan deras
uppgifter verksamhetsmässigt framgår av organisationsplan för Högskolan, samt
5. ansvar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling ska finnas på varje nivå och framgår av
Högskolans organisationsplan.

2 Högskolestyrelsen (beslutad av högskolestyrelsen)

Enligt HF 2 kap. 2 § har högskolestyrelsen det ansvar och de uppgifter som följer av 3 §
myndighetsförordningen (2007:515) (MF) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag. Högskolestyrelsen har inseende över all verksamhet vid högskolan.
Högskolestyrelsen beslutar om:
1. viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och Högskolans organisation,
nämligen:
• indelning i övergripande arbetsenheter och bestämning av enheternas övergripande
verksamhetsområden,
• inrättande av organ för utbildning och forskning samt
• ledningsstrukturen.

1

Enhet avser i detta dokument sektioner, gemensamma förvaltningen och högskolebiblioteket
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2. 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. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
4. viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,
5. den antagningsordning som anges i HF 6 kap. 3 § andra stycket,
6. 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,
7. en anställningsordning,
8. viktigare föreskrifter i övrigt, nämligen:
• valföreskrifter,
• föreskrifter som berör högskolans verksamhet,
9. övriga frågor som är av principiell vikt, nämligen:
• policy och övergripande planer och dokument för hela verksamheten,
• förslag till regeringen av utseende av rektor samt
• utseende av rektors ställföreträdare.
Enligt HF 2 kap. 3 § ska andra frågor än de som anges ovan avgöras av rektor, om inte:
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller
2. högskolestyrelsen har beslutat något annat.
Har det i förordningen eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock
högskolestyrelsen inte ta över den uppgiften.

3 Rektor (beslutad av rektor)

Beslut i övriga frågor som ankommer på Högskolan, dock inte sådana där enligt lag och författning
annan ska besluta, fattas av rektor eller den rektorn delegerar till. Dessa frågor kan hänföras till den
egentliga verksamheten, d.v.s. utbildning, forskning, utvecklingsarbete och samverkan med det
omgivande samhället eller till administrationen av verksamheten.

3.1 Utbildning, forskning, utvecklingsarbete och samverkan med det
omgivande samhället

Beslut som rör den operativa verksamheten avseende utbildning, forskning och utvecklingsarbete fattas
för varje verksamhetsområde av sektionschef och bibliotekschef (den generella beslutsrätten) utom i de
fall som anges nedan.
Rektor beslutar om:
• högskoleövergripande riktlinjer, interna regler och ordningar,
• sektionernas interna organisation,
• utbildningsutbud,
• utseende av promotor vid promotion,
• inrättande och nedläggning av forskningsmiljö av icke-permanent karaktär samt
• användning av medel som tilldelats nämnderna och som ej förbrukats under året.
Rektor kan när som helst återta delegation och själv överta beslutanderätten, men inte ändra ett på
delegation fattat beslut som inneburit myndighetsutövning mot enskild person och varit gynnande.
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3.1.1 Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar om:
• förslag till budgetunderlag och anslagsframställan,
• förslag till implementering av Forsknings- och utbildningsstrategin,
• förslag till utbildningsutbud,
• förslag till antagningsordning,
• förslag till anställningsordning,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fördelning av medel som ställs till nämndens förfogande,
utbildningens innehåll och organisation (kursplaner och utbildningsplaner),
inrättande och avveckling av utbildning (program, kurser och huvudområden) på grund- och
avancerad nivå,
riktlinjer för uppdragsutbildning,
system för uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning,
betygssystem för utbildning,
klassifikation av kurser på utbildningsområden,
läsår och terminer
inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå,
studierektor till område för utbildning på forskarnivå,
antagning av doktorand till forskarutbildning,
allmän studieplan för varje ämne där forskarutbildning anordnas,
fastställande av doktorandernas individuella studieplan,
huvudhandledare och biträdande handledare,
disputation, ordförande under disputationsakten, opponent och betygsnämnd,
licentiatseminarium.
yttrande angående inrättande av forskningsmiljöer,
utnämning av hedersdoktorer,
utseende om ordförande och vice ordförande i Rekryteringskommittén,
riktlinjer avseende docent, meriterad och excellent lärare,
kvalitetsprogram för nämnden samt
regler, riktlinjer och ordningar inom ansvarsområdet.

3.1.2 Sektionsråd

Sektionsråd fattar beslut om:
• förslag till kurs- och utbildningsplaner,
• förslag till utbildningsutbud till forsknings- och utbildningsnämnden,
• förslag till allmän studieplan för varje ämne där forskarutbildning anordnas,
• förslag till studierektor till område för utbildning på forskarnivå,
• förslag till huvudhandledare och biträdande handledare där forskarutbildning anordnas,
• förslag till nya anställningar,
• förslag till inrättande och nedläggning av forskningsmiljö,
• förslag till intern organisation,
• utseende av examinatorer,
• inrättande och tillsättning av programråd samt
• kvalitetsprogram för sektionen.
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3.2 Administration

Beslut som rör högskoleövergripande administrativa frågor fattas av förvaltningschefen utom i de fall
som anges nedan.
Rektor beslutar om
personal:
• anställningar av professorer,
• tillsättningar enligt chefsavtalet,
• löneinplaceringar för de chefer som omfattas av chefsavtalet,
• utseende av sektionschef,
• utseende av nämndordförande och vice nämndordförande,
• utseende av vicerektorer,
• godkännande av bisyssla för chefer som omfattas av chefsavtalet samt om oenighet
uppkommer mellan chef och arbetstagare samt
• omplacering mellan sektioner samt mellan sektioner och gemensamma funktioner.
ekonomi och förvaltning:
• disposition av medel som inte fördelas på enheter,
• mottagande av donationer,
• framställningar/ansökningar av externa medel eller samarbetsavtal som kräver motfinansiering
från Högskolan,
• sektionernas interna organisation,
• yttrande över remisser, rapporter och skrivelser till departement och myndigheter,
• myndighetens tillgänglighet enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas
ansvar för genomförandet av handikappolitiken,
• beslut att inte lämna ut allmän handling samt
• Högskolans grafiska profil.

Sektionschef och bibliotekschef beslutar om:
• ingående av avtal understigande 500 kkr som inte kräver med-/motfinansiering av Högskolan
• administrativa frågor som rör sektionens/enhetens administrativa verksamhet och som ligger
inom ramen för dess budget samt
• anställningar eller förordnanden som kan antas ha en varaktighet understigande sex månader
eller avser tim-/arvodesanställda.
Delegation inom den gemensamma förvaltningen framgår av särskild bilaga.

4 Övriga beslutsorgan
Personalansvarsnämnd

Högskolestyrelsen har vid sammanträde 2012-02-17 inrättat en personalansvarsnämnd med uppgift
enligt MF 25 § (2007:515). Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd. Personalansvarsnämnden
avgör i enlighet med MF 25 § följande frågor:
• skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en
provanställning,
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•
•
•

disciplinansvar,
åtalsanmälan samt
avstängning.

Disciplinnämnd

Högskolan har en disciplinnämnd som behandlar studentärenden. Disciplinnämndens förhållanden
och uppgifter framgår av HF 10 kap. Disciplinnämnden beslutar om:
• varning samt
• avstängning.

Rekryteringskommitté

Högskolans rekryteringskommitté behandlar läraranställningsärenden. Rekryteringskommittén beslutar
om:
• förslag till befordran av lektor till professor,
• förslag till anställning som lektor, professor (inklusive gästprofessor och adjungerad professor)
och biträdande lektor,
• förslag till antagning av oavlönad docent,
• förslag till antagning av meriterad respektive excellent lärare samt
• sakkunniga vid befordrings- och anställningsärenden.

5 Andra bemyndiganden

Utöver det som anges i denna beslutsordning utfärdar rektor med fortlöpande justering förteckning
över befattningshavare med rätt att teckna utbetalnings- och omföringsbesked.
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