SKRIVELSE

2015-05-12
Ärende 6 och 7 HS
2015-06-05

Förslag till ändringar i Högskolans arbetsordning 2015-06-05
Högskolans arbetsordning utgörs av fem dokument:
•
•
•
•
•

Arbetsordning, ”kappan”
Organisationsplan
Beslutsordning, som utgörs av styrelsens respektive rektorns del
Anställningsordning
Antagningsordning

Ändringarna som föreslås i två av dokumenten, organisationsplan och beslutsordning består
till största del av att ett samlat verksamhetsstöd under ledning av en högskoledirektör.
Organisationsplanen
Allmänt:
•

konsekvensändring – verksamhetsstöd.

Redaktionella förändringar:
•
•

lagt till högskole- framför styrelsen,
åtgärdat felaktiga kommatecken och punkter.

Specifikt:
- Inledande stycket, fotnot rad 6:
•

gemensam förvaltningen och Högskolebiblioteket borttaget som enheter. Lagt till
begreppet verksamhetsstöd som enhet.

- Avsnitt 3:
•
•

under sammansättning, sista meningen: ändrat ”FUN utses” till ”FUN:s ledamöter
utses…”,
sista stycket: Tagit bort text om att sekreterarresurser till FUN ska ingå i gemensam
förvaltning.

- Avsnitt 4:
• meningen om beslut om akademiernas verksamhetsområden efter punkterna om
vilka akademier som ska finnas: tagit bort ordet särskilt,
Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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•

sista stycket: Tagit bort fotnot om lärarrepresentanter från andra akademier i den
tidigare akademin för lärarutbildning.

- Avsnitt 5:
• lagt till begreppet verksamhetsstöd och i detta lagt till de arbetsuppgifter som den
personalen som tidigare var placerad vid akademierna utför genom att lägga till
begreppet utbildningsadministration samt biblioteksservice som utförs vid
högskolebiblioteket,
• lagt till att verksamhetsstödet leds av en högskoledirektör,
• lagt till att högskoledirektören ska ha en biträdande högskoledirektör.
- Avsnitt 6.4:
• näst sista meningen: ändrat formuleringen ordförandeparet till ordförande och vice
ordförande.
Beslutsordningen (styrelsens del)
Allmänt: –
Specifikt:
- Avsnitt 1, fotnot efter punkt 3:
•

gemensam förvaltningen och Högskolebiblioteket borttaget som enheter. Lagt till
begreppet verksamhetsstöd som enhet.

- Avsnitt 3.1.1, fjärde punkten från slutet:
•

ändrat utseende om till utseende av.
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Ärende 6 HS
2015-06-05

Organisationsplan för Högskolan i
Halmstad
Beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05, dnr 10-2010-2598. Ersätter
organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2014-12-05.

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad
Högskolans uppgift är att svara för utbildning, forskning och samverkan med det omgivande
samhället. Bestämmelser om Högskolans verksamhet finns bland annat i högskolelagen
(1992:1434) (HL), högskoleförordningen (1993:100) (HF), förvaltningslagen (1986:223)
(FL) och myndighetsförordningen (2007:515) (MF). Detta dokument anger
organisationsstrukturen vid Högskolan i Halmstad utifrån regleringen i dessa lagar och
förordningar samt beskriver vilket ansvar och vilken uppgift som respektive organ och enhet1
har för Högskolans verksamhet. De beslutsbefogenheter som är kopplade till ansvaret
framgår av beslutsordningen.

1 Högskolestyrelse
Ansvarsområde
Högskolestyrelsen har inseende över Högskolans alla angelägenheter och svarar för att
dess uppgifter fullgörs (HL 2 kap. 2 §). Enligt HF 2 kap. 2 § har högskolestyrelsen det
ansvar och de uppgifter som följer av MF 3 § och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag.
Sammansättning
Högskolestyrelsen ska bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter (HF 2
kap. 1 §). Av HL 2 kap. 4 § framgår att rektor ingår i högskolestyrelsen.
Högskolestyrelsen ska utse vice ordförande inom sig.
Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i Högskolestyrelsen enligt HL 2
kap. 4 §. Utseende av högskolestyrelsens ledamöter sker enligt HF 2 kap. 7a § och 7b
§. Lärare och studenter har rätt att vara representerade med vardera tre ledamöter i
högskolestyrelsen (HF 2 kap. 7a §). Lärarna utses enligt Högskolans lokala föreskrifter
och studenterna/doktoranderna utses genom den sammanslutning av studenter vid
Högskolan som fått ställning som studentkår.
Företrädare för de anställda som enligt HL 2 kap. 4 § har närvaro- och yttranderätt vid
högskolestyrelsens sammanträde utses enligt föreskrifterna i
personalföreträdarförordningen (1987: 1101).
Andra styrelseledamöter än rektor utses för en bestämd tid, högst 3 år (HF 2 kap. 7 §).

2 Rektor
Rektor ansvarar för ledningen av verksamheten närmast under högskolestyrelsen (HL 2
kap. 3 §).
Enligt HF 2 kap. 10 § ska rektor ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när
han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren har därutöver de uppgifter som rektor
anger. Rektors ställföreträdare utses av högskolestyrelsen.
1

Enhet avser i detta dokument akademier och verksamhetsstöd.
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Det ankommer på rektor som myndighetschef att se till att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt (MF 3 §).

3 Forsknings- och utbildningsnämnd
Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på
grund-, avancerad- och forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling
mellan forskning och utbildning. FUN ansvarar för övergripande långsiktiga
strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån av
högskolestyrelsen/rektor beslutade strategier.
FUN ansvarar för att strategiskt planera och samordna forsknings- och
utbildningsverksamheten för hela lärosätet. FUN ansvarar även för att fördelning av
medel som ställs till nämndens förfogande används ändamålsenligt och är kopplade till
lärosätets strategier. FUN har ett övergripande ansvar för uppföljning, kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling för forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå
samt utbildning på forskarnivå.
FUN ska även bidra till att skapa goda förutsättningar för samverkan med det
omgivande samhället för såväl forskning som utbildning.
Sammansättning
FUN består av ordförande och vice ordförande, sju lärarrepresentanter, samt fyra
student-/ doktorandrepresentanter. Ordförande, vice ordförande och
lärarrepresentanterna utses i enlighet med det valförfarande som anges i Högskolans
valföreskrifter. Student-/doktorandrepresentanterna utses genom den sammanslutning
av studenter vid Högskolan som fått ställning som studentkår. FUN:s ledamöter utses
för en period om högst tre år.
Former för nämndens arbete framgår av Riktlinjer för forsknings- och
utbildningsnämndens interna arbete.
Ordföranden har ansvaret för nämndens löpande arbete. Vice ordförande ersätter
ordförande vid dennes frånvaro.
Till nämnden ska ett forskarutbildningsutskott inrättas. Utöver det får nämnden
inrätta de underorgan och utskott den finner lämpligt. Former för dess arbete framgår
av särskilda riktlinjer.
FUN kan besluta att en viss fråga ska utredas utanför befintliga beredningsresurser.
Sådant uppdrag kan ges till nämndens utskott eller andra underorgan eller till
vicerektorer. Uppdrag kan om så är lämpligt också ges till andra enheter/avdelningar
inom lärosätet.

4 Akademier
Akademier ansvarar för genomförandet av utbildning, forskning samt annat
utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället inom ramen för dess
verksamhetsområde.
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Vid Högskolan finns följande akademier:
•
•
•
•

Akademin för hälsa och välfärd
Akademin för informationsteknologi
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademiernas verksamhetsområden bestäms av högskolestyrelsen.
Varje akademi leds av en akademichef som ansvarar för det dagliga arbetet och avgör
alla frågor som inte ankommer på akademirådet. Akademichefen utses av rektor för en
tid av tre år. Förordnandet kan förlängas med ytterligare en treårsperiod.
Akademichefen rapporterar direkt till rektor. Akademichefen ska utse en
ställföreträdare, en biträdande akademichef, efter samråd med rektor. Akademichefens
ställföreträdare har därutöver arbetsuppgifter som akademichef beslutar och ersätter
dessutom ordföranden i akademirådet vid dennes frånvaro.
Till varje akademi knyts ett akademiråd som säkerställer såväl ett kollegialt inflytande
som studentinflytande inom akademiens verksamhetsområde. Akademirådet är
beslutande i frågor enligt Högskolans beslutsordning. Då akademirådet besitter
specifik kompetens avseende vissa frågor rörande utbildning och forskning kan FUN
uppdra åt akademirådet att ansvara för beredning av specifika ärenden till FUN.
Akademirådet är även ett rådgivande organ till akademichefen. Akademirådet består av
en ordförande (akademichef), sex lärare, tre studenter varav en bör vara doktorand
samt en representant för T/A-personal. Lärarrepresentanterna och företrädare för T/Apersonal utses i enlighet med de valförfaranden som anges i Högskolans valföreskrifter.
Student-/doktorandrepresentanterna utses för en tid om ett år, genom den
sammanslutning av studenter vid Högskolan som fått ställning som studentkår.
Akademirådet utses för en period om högst tre år. Akademirådet kan adjungera såväl
interna som externa representanter med yttrande-, förslags- och närvarorätt.

5 Högskolans verksamhetsstöd
Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för handläggning, beredning och beslut av för
Högskolan gemensamma och övergripande frågor, samt för stöd och service till
Högskolans ledning, nämnder och akademier. Inom verksamhetsstödet handläggs och
bereds frågor inom följande områden: utbildningsadministrativa frågor- och
studentstöd, ekonomi och budget, internationalisering, kommunikation och
marknadsföring, IT-stöd/utveckling, lokaler och utrustning, HR-frågor och
lönehantering, biblioteksservice, juridiskt stöd, forskningsstöd, arkiv- och
ärendehantering, utveckling och samordning av externa kontakter med mera.
Verksamhetsstödet leds av en högskoledirektör som ansvarar för det dagliga arbetet och
rapporterar direkt till rektor. Högskoledirektören ska utse en ställföreträdare,
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biträdande högskoledirektör, efter samråd med rektor. Högskoledirektörens
ställföreträdare har därutöver de uppgifter som högskoledirektören beslutar.
Högskoledirektörens delegation finns i särskilt dokument.

6 Nämnder och kommittéer
6.1 Personalansvarsnämnd
Vid Högskolan finns en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt MF 25 §.
Personalansvarsnämnden utgörs av rektor, en personalföreträdare från respektive
personalorganisation samt tre ledamöter som utses av högskolestyrelsen. Rektor är
ordförande i nämnden. Former för nämndens arbete framgår av särskild
handläggningsordning för personalansvarsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

6.2 Disciplinnämnd
Vid Högskolan finns en disciplinnämnd som ansvarar för frågor avseende studenter
enligt HF 10 kap.
Disciplinnämnden utgörs av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som ska vara
eller har varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid Högskolan.
Studenterna/doktoranderna vid Högskolan har rätt att vara representerade i nämnden
med två ledamöter. Former för nämndens arbete framgår av ordning för
disciplinärenden och avskiljande vid Högskolan i Halmstad.

6.3 Arbetsmiljökommitté
Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan som ska vara arbetsplatsens stöd i att skapa
en god arbetsmiljö. Arbetsmiljökommitté (skyddskommitté) regleras i arbetsmiljölagen
(1977: 1160). Former för arbetsmiljökommitténs arbete framgår av riktlinjer för
arbetsmiljökommitténs interna arbete.

6.4 Rekryteringskommitté
Rekryteringskommittén är lärosätets organ som ska ansvara för kvalitetssäkring och
beredning av läraranställningar i enlighet med Högskolans anställningsordning.
Rekryteringskommittén består av en ordförande och en vice ordförande som utses av
FUN, en studentrepresentant, en företrädare från HR-avdelningen samt en tillfällig
representant från den för ärendet aktuella akademien. Den tillfälliga representanten
utses av respektive akademichef. Ordförande, vice ordförande samt
akademirepresentanten ska uppfylla kraven på vetenskaplig kompetens. Kommittén
har rätt att adjungera ytterligare personer från akademi/-er om det anses nödvändigt
för hantering av ett specifikt anställningsärende. De adjungerade personerna har
närvaro- och yttranderätt. Kommittén ska bestå av minst tre personer i varje
anställningsärende. Ordförande och viceordförande alternerar utifrån anställningens
ämnestillhörighet liksom akademirepresentanterna. En representant från HR-
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avdelningen är alltid med i varje ärende. Ordförande och vice ordförande utses för en
period om högst tre år. Studentrepresentanten utses av den sammanslutning av
studenter vid Högskolan som fått ställning som studentkår för högst ett år.
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