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Uppdragsbeskrivning för rektors ledningsgrupp 

Härmed revideras Uppdragsbeskrivning for rektors ledningsgrupp. Den nya 
uppdragsbeskrivningen träder ikraft den 5 november 2019 och ersätter 
uppdragsbeskrivningen från 2018-02-22 (dnr  HS  2018/178). 

Revideringen är motiverad av  aft  stödet till rektor i högskoleövergripande frågor delats upp 
på tre olika råd, i syfte att fokusera och effektivisera arbetet. De tre råden är rektors 
ledningsgrupp, rektors kvalitetsråd och rektors råd för linjeledningsfrågor. 

Revideringen innebär ett förtydligande att rektors ledningsgrupp fokuserar på 
högskoleövergripande frågor av strategisk eller principiell betydelse för Högskolan, vilka 
behöver belysas ur ett helhetsperspektiv, inklusive såväl kollegiala perspektiv som och linje-
och studentperspektiv. 

Förankring har skett i rektors ledningsgrupp 2019-09-24. 

Beslutet fattas vid rektors beslutsmöte den 5 november 2019, efter föredragning av utredaren 
Malin Pihlström. 

 

Lars Niklasson 

 

  

/Malin Pihlström 
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Prorektor 
Vicerektor 
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Prefekter vid institutionerna (5) 
Fakultetsnämndens dekaner 
Studentkåren 
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Inledning 

Till rektor knyts tre rådgivande grupper: rektors ledningsgrupp, där kollegiala perspektiv 
såväl som linje- och studentperspektiv finns representerade, rektors kvalitetsråd, som ger 
råd till rektor i frågor som rör Högskolans övergripande kvalitetsarbete och rektors rådför 
linjeledningsfrågor för råd i frågor som rör i huvudsak linjeledningsperspektivet. I detta 
dokument beskrivs uppdraget för rektors ledningsgrupp. 

2 Rektors ledningsgrupp 

Rektors ledningsgrupps (ledningsgruppens) uppgift är främst att föra strategiska 
diskussioner och bidra till att ge en helhetssyn, inklusive såväl kollegiala perspektiv som 
linje- och studentperspektiv, i frågor av strategisk eller principiell betydelse för Högskolan. 

Ledningsgruppens arbete är kopplat till Högskolans utvecklingsplan och utgör en del av 
Högskolans processer för högskoleövergripande ledning och styrning. Utgångspunkten för 
ledningsgruppens arbete ska vara att ta ett helhetsansvar för Högskolan. Ledningsgruppen 
har inget eget beslutmandat. 

Rektor avgör vilka frågor som tas upp till diskussion. Förslag på frågor att ta upp anmäls i 
förväg till rektors sekreterare. 

2.1 Uppdrag 

Rektors ledningsgrupp ska: 

• vara rådgivande i utformning och uppföljning av högskoleövergripande processer, 
vilka behöver belysas från såväl kollegiala perspektiv som linje- och studentperspektiv 
(exempelvis utformning av förslag till utvecklingsplan, frågor som återkopplas från 
dialogmötena med enheterna) 

• vara rådgivande i beredning av frågor inför styrelsebeslut (exempelvis årsredovisning, 
kvalitetspolicy och budgetunderlag till departementet) 

• driva frågor av strategisk eller principiell betydelse för Högskolans samlade 
verksamhet och vid behov lyfta förslag på åtgärder till rektor (exempelvis 
högskoleövergripande strategiska satsningar, högskoleövergripande utvecklingsbehov 
identifierade i studentbarometern, innehåll och upplägg på personaldagar) 

• beakta studenters och doktoranders perspektiv, arbetslivets perspektiv och 
jämställdhetsperspektiv i verksamheten 

• vid behov kunna fungera som beredande organ och remissinstans 

Medlemmarna i ledningsgruppen har ett kommunikationsansvar. Det innebär att de ska 
kommunicera relevant information från ledningsgruppens möten till sina respektive 
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organisatoriska enheter samt även representera de strategiska vägval och ställningstaganden 
som ledningsgruppen gjort. 

2.2 Sammansättning 
Rektors ledningsgrupp består av följande funktioner: 

Rektor (ordförande) 
Prorektor 
Vicerektor 
Högskoledirektör 
Planeringschef 
Dekan 
Prodekan 
Prefekter 
Studentkåren 

Rektors sekreterare ger stöd till ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen sammanträder i normalfallet en gång per månad. Vissa möten kan avsättas 
för fördjupning inom ett av rektor utvalt temaområde. 

3 Ikraftträdande 
Uppdragsbeskrivningen träder i kraft den 5 november 2019 och ersätter tidigare uppdrags-
beskrivning från 2018-02-22 (dnr  HS  2018/178). 
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