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BESLUT
2020-06-25

Dnr HS 2020/624

Rektors delegationsordning
Beslut
Härmed fastställs rektors delegationsordning Delegationsordningen träder i kraft 25 juni
2020 och ersätter rektors delegationsordning från 24 mars 2020 med dnr HS 2020/305.

Bakgrund
Högskolestyrelsen beslutade 15 april 2020 om en revidering av Högskolans arbetsordning
Revideringen medför att rektor ska besluta om vilka avdelningar som ska finns inom
Högskolans verksamhetsstöd.
Detta beslutsmandat återspeglas nu i rektors delegationsordning (stycke 2.2). Vidare har
vissa redaktionella justeringar gjorts i dokumentet.
Beslutet är fattat vid rektors beslutsmöte 25 juni 2020 efter föredragning av utredaren Malin
Pihlström. För att se vilka som närvarat vid föredragning och slutgiltig handläggning, utan
att delta i avgörandet, se aktuellt protokoll från rektors beslutsmöte.

Lars Niklasson
Pihlströ

Sändlista
Institutionerna (5)
Avdelningar inom verksamhetsstödet (8)
Rektors kansli
Fakultetsnämnden
Studentkåren
Fackliga organisationer (SACO och OFRS-S)

HÖGSKOLAN
I SKÖVDE

Rektors delegationsordning
Rektors delegationsordning är fastställd 25 juni 2020 och träder ikraft samma datum.
Delegationsordningen ersätter rektors delegationsordning från 24 mars 2020 med
diarienummer HS 2020/305.
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I Inledning
Beslut i alla frågor som ankommer på Högskolan fattas av rektor eller den rektor
delegerar till, undantaget de frågor där styrelsen fattar beslut och de frågor som, enligt
lag eller förordning, ska beslutas av visst organ eller funktion.
Frågor som ankommer på Högskolan att besluta om kan röra dels utbildnings- och
forskningsverksamheten, dels den högskoleövergripande administrationen av
verksamheten.

1.1 Grundläggande principer
Rektors delegationsordning bygger på följande principer:
- de beslut som inte delegeras, dvs där rektor själv fattar beslut, räknas upp
- de beslut som delegeras till särskilt angivet organ eller funktion räknas upp
Övriga frågor delegeras områdesvis till den som ska ha den generella beslutsrätten:
- till högskoledirektören för den högskoleövergripande administrativa frågor,
samt
- till prefekterna för sin respektive utbildnings- och forskningsverksamhet.
Beslut som innebär rena arbetsledningsåtgärder behandlas inte i delegationsordningen
utan anses vara reglerade i organisationsplanens angivande av ledningsfunktionerna
inom organisationens olika enheter.
Beslut i administrativa frågor som rör en enhets interna verksamhet och ligger inom
ramen för dess budget fattas för varje enhet av respektive chef.

2 Rektors beslut
Rektor beslutar själv om de områden och ärenden som anges nedan, samt i
förekommande fall även om de styrdokument som reglerar frågan.

2.1 Utbildning och forskning
läsårets och terminernas förläggning,
- utbud av utbildningsprogram,
inrättande, inställande och avveckling av program inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå,
- inrättande och avveckling av huvudområden och ämnen för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå samt för utbildning på forskarnivå,
- inrättande och avveckling av forskningsmiljöer,
utformning av kurs- och examensbevis,
- utfärdande av examensbevis på forskarnivå,
frågor som rör indragning av resurser för doktorander,
- ärenden som rör misstänkt fusk vid examination, samt
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-

ärenden som rör misstanke om vetenskaplig oredlighet i forskning och andra
allvarliga avvikelser från god forskningssed.

2.2 Organisation och förvaltning
-

-

-

högskoleövergripande styrdokument med undantag av de styrdokument som
styrelsen fattar beslut om (se Arbetsordning vid Högskolan i Skövde, avsnitt 3.1)
och de styrdokument som fakultetsnämnden fattar beslut om (se avsnitt 3),
institutionernas interna organisation,
verksamhetsstödets avdelningar,
ansvar och uppgifter för rektors kansli,
utseende av funktionerna i rektorsfunktionen (förutom prorektor som utses av
styrelsen), prefekter, biträdande prefekter, dekan och prodekan,
uppdragsbeskrivningar för funktionerna i rektorsfunktionen; för prefekter,
biträdande prefekter, dekan och prodekan,
uppdragsbeskrivning för forskningsgruppsledare,
Högskolans grafiska profil,
yttrande över remisser, rapporter och skrivelser till departement och
myndigheter,
Högskolans representation i externa organ,
avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, efter myndighetens
prövning enligt 6 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen, samt
avslag eller begränsningar gällande registrerades rättigheter enligt
Dataskyddsförordningen 2016/679.

2.3 Kvalitetsarbete
-

riktlinjer för kvalitetsarbete inom utbildning, forskning, verksamhets- och
ledningsstöd samt högskoleövergripande ledning och styrning,
verksamhetsplaner för institutioner, verksamhetsstöd, rektors kansli samt
fakultetsnämnd, samt
årlig kvalitetsrapport till styrelsen.

2.4 Avtal och ekonomi

-

-

avtal med Universitets- och högskolerådet om samordnad antagning,
avtal med utländska universitet och högskolor,
övriga avtal som överstiger en (1) miljon kronor exklusive moms,
ansökningar som kräver samfinansiering av lärosätet överstigande en (1) miljon
kronor, samt de avtal som följer av ansökan,
samtliga ansökningar om stöd, bidrag m m som överstiger fem (5) miljoner
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-

kronor', samt de avtal som följer av ansökan,
inköp av varor och tjänster för belopp som överstiger en (1) miljon kronor
exklusive moms,
mottagande av donationer och gåvor,
tillkommande särskilda anslag under budgetår,
omfördelning av medel under pågående budgetår,
disposition av medel som inte fördelats till enhet/motsvarande,
förteckning över befattningshavare med rätt att teckna utbetalnings- och
omföringsbesked,
studieavgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
avgiftsskyldiga studenter2, samt
disposition av Högskolans lokaler.

2.5 Personal
-

-

anställning av professor, biträdande professor, adjungerad professor och
gästprofessor samt beslut som är kopplade till anställningsförfarandet,
befordran till professor, biträdande professor och lektor samt beslut som är
kopplade till befordransprocessen,
beslut om omplacering av och anställnings upphörande för professor,
biträdande professor, adjungerad professor eller gästprofessor (med undantag
av ärenden som rör skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden - där beslut fattas av personalansvarsnämnden),
anställning av planeringschef (chef för rektors kansli),
förläggning av egen semester samt semester för närmast underställda chefer
och personal inom rektorsfunktionen, samt
beviljande av tjänstledighet för närmast underställda chefer och personal inom
rektorsfunktionen.

'Om inte finansiären ställer krav på rektors signering även vid lägre belopp.
2 Studenter som inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller Schweiz är avgiftsskyldiga, enligt bestämmelser i Högskolelagen och Förordning om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.
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3 Fakultetsnämndens beslut
Fakultetsnämnden beslutar om de områden och ärenden som anges nedan, samt i
förekommande fall även om de styrdokument som reglerar frågan.

3.1 Utbildning och forskning
-

styrdokument som reglerar innehåll (kursplaner) och organisation
(utbildningsplaner) av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt
kursplaner och allmän studieplan vid utbildning på forskarnivå,
styrdokument som reglerar genomförande (undervisning, examination och
tillgodoräknande) och uppföljning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå,

-

styrdokument som reglerar genomförande (t ex riktlinjer för vetenskapligt
författarskap) och uppföljning av forskning
fastställande av rapporter från sexårsuppföljning av utbildning och forskning

-

-

-

fastställande av ämnesdefinitioner,
förslag om antagningsordning och lokal examensordning,
förslag om uppdragsbeskrivning för forskningsgruppledare,
uppdragsbeskrivningar för kursansvarig lärare, programansvarig lärare,
ämnesföreträdare, ämnesansvariga lärare, examinator för kurs inom utbildning
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt studierektor för utbildning
på forskarnivå,
utseende av ämnesföreträdare, ämnesansvariga lärare samt utseende av
studierektorer för utbildning på forskarnivå,
utnämning till docent,
utnämning till meriterad och excellent lärare,
mottagare av Högskolan i Skövdes pedagogiska pris,
inrättande och avveckling av kurs,
fastställande individuella studieplaner,
antagning av forskarstuderande,
utseende och byte av handledare inom utbildning på forskarnivå,
ärenden som rör disputation och licentiatseminarium samt övriga ärenden som
rör examen och tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå,
utseende av hedersdoktorer, samt
mottagare av Skaraborgs akademis pris.

4 Dekanens beslut
Dekanen beslutar om de områden som anges nedan.
-

inköp av varor och tjänster för fakultetsnämndens räkning för belopp som
uppgår till högst en (1) miljon kronor exklusive moms
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5 Högskoledirektörens beslut
Högskoledirektören har generell beslutsrätt i ärenden som rör den
högskoleövergripande administrationen. Högskoledirektören beslutar även om de
områden och ärenden som anges nedan:
- ärenden som rör antagning, anstånd och studieuppehåll inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå riktade mot enskild sökande och enskild student,
- ärenden som rör studie- och karriärvägledning samt stöd till studenter med
funktionsnedsättning,
- ärenden som rör examen och tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå samt utfårdande av examensbevis och kursbevis för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt
- stipendier till avgiftsskyldiga studenter.

6 Prefekternas beslut
Prefekterna har generell beslutsrätt i ärenden som rör den egna verksamheten
avseende utbildning, forskning och utvecklingsarbete samt samverkan med det
omgivande samhället för respektive institution.
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