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1. Beslutsordningens innehåll
Denna beslutsordning redovisar rektors beslutsområde och delegationsordning.
Enligt högskoleförordningen (HF) ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av
högskolestyrelsen, dessa framgår av 2 kap. 2 § HF samt Arbetsordning för Högskolan i
Halmstad (dnr L 2018/42). Enligt 2 kap. 3 § HF ska andra frågor än de som avses i 2
§ avgöras av rektor om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning eller att styrelsen
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.
Vidaredelegation är tillåten om inte annat anges i lag eller förordning eller i denna
beslutsordning. För varje beslutsnivå där vidaredelegation förekommer ska det finnas
skriftlig dokumention.
Rektor kan när som helst återta delegation och själv överta beslutanderätten. Dock
finns begränsningar kring när en myndighet får ändra ett beslut.

2. 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 rektor delegerar till.
Rektor beslutar enligt HF om:
- beslut om anställning av lärare 4 kap. 13 § HF 1
- beslut om att en anställning som lärare ska upphöra, i andra fall än de som avses i 4
kap. 16 § HF och 2 kap. 2 § punkt 6 och 15 § HF samt 4 kap. 17 § HF 2
- beslut om anställning av doktorand 5 kap. 6 § HF
- beslut om att doktorand inte längre ska ha rätt till handledning eller andra resurser
för utbildningen 6 kap. 30 § HF 3
- beslut att efter ansökan av doktorand ge en doktorand tillbaka sin rätt till
handledning och andra resurser 6 kap. 31 § HF 4
- beslut om anställning av amanuenser och kliniska assistenter 5 kap. 11 § HF
- beslut om fortsatt förfarande i disciplinärende avseende studerande 10 kap. 9 § HF
- beslut om interimistisk avstängning av studerande, efter samråd med den lagfarne
ledamoten av disciplinnämnden 10 kap. 14 § HF
Rektor beslutar även om:
- utbildningsutbud
- inrättande och avveckling av program på grundnivå och avancerad nivå
- inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå
Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras (HF 4:13)
Beslut om att en professors anställning ska upphöra får inte delegeras (HF 4:17)
3
Beslut enligt HF 6:30 får inte delegeras (HF 6:36)
4
Beslut enligt HF 6:31 får inte delegeras (HF 6:36)
1
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-

mottagande av donationer
anställningsprofil avseende professorer

I övrigt beslutar rektor själv i frågor som inte delegeras enligt nedan.
2.1 Rektors delegation till prorektor
Rektor delegerar till prorektor att:
- disponera strategiska medel som har ställts till prorektors förfogande
- teckna internationella samarbetsavtal och utbytesavtal
2.2 Rektors delegation till vicerektor för internationalisering, samverkan och innovation
Rektor delegerar till vicerektor för internationalisering, samverkan och innovation att:
- disponera strategiska medel som har ställts till vicerektors förfogande
- teckna internationella samarbetsavtal och utbytesavtal

3. Rektors delegation till forsknings- och utbildningsnämnden
Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av
forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för
hela lärosätet.
Beslut som får vittgående konsekvenser för verksamheten eller som är av osedvanlig karaktär
ska samrådas med rektor alternativt beslutas av rektor.
Rektor delegerar till forsknings- och utbildningsnämnden att besluta om:
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- utbildningens innehåll och organisation (kursplaner och utbildningsplaner)
- inrättande och avveckling av kurser och huvudområden
- utvärdering av utbildning
- styrdokument inom det egna ansvarsområdet avseende uppläggning,
genomförande av eller kvalitet i utbildning
- förslag till rektor avseende inrättande och avveckling av program
- förslag till rektor avseende utbildningsutbud
Utbildning på forskarnivå

-

utvärdering av utbildning på forskarnivå
styrdokument inom det egna ansvarsområdet avseende uppläggning, genomförande av
eller kvalitet i forskarutbildning
förslag till rektor avseende inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå
antagning av doktorand till utbildning på forskarnivå
allmän studieplan för varje ämne där utbildning på forskarnivå anordnas
kursplaner på utbildning på forskarnivå
fastställande av doktorandernas individuella studieplan
huvudhandledare och biträdande handledare efter förslag från berörd akademi
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-

disputation, ordförande under disputationsakten, opponent och betygsnämnd
licentiatseminarium, opponent under licentiatseminarium

Forskning
- utvärdering av forskning
- styrdokument avseende organisation av eller kvalitet i forskningen
Övrigt
- fördelning av medel som har ställts till nämndens förfogande
- inrättande och avveckling av underorgan och utskott till nämnden
- utnämning av hedersdoktorer
- utseende av ordförande och vice ordförande i rekryteringskommittén enligt särskild
ordning
- utseende av företrädare för lärarna, ordinarie ledamot och ersättare, i disciplinnämnden
enligt särskild ordning
- förslag till rektor avseende riktlinjer avseende meritering för lärarpersonal (ex. docent och
excellent lärare)
Forsknings- och utbildningsnämnden utgör ett förankringsorgan inför beslut om:
- Antagningsordningen
- Anställningsordningen
- Inrättande och nedläggning av forskningsmiljö

4. Rektors delegation till akademichefer
Akademichefen fattar beslut i alla ärenden inom akademins ansvarsområde, såvida inget
annat har beslutats av högskolestyrelsen eller rektor, och som av rektor inte har delegerats till
annan person eller annat organ. Beslut som får vittgående konsekvenser för verksamheten
eller som är av osedvanlig karaktär ska samrådas med rektor alternativt beslutas av rektor.
Akademichefen ansvarar även för att säkerställa att akademin följer högskoleövergripande
riktlinjer, rutiner och andra styrdokument.
Rektor delegerar till akademichefen att själv 5 besluta om:
- en biträdande akademichef (ställföreträdare), efter samråd med rektor
- den interna organisationen vid akademin. Om det inbegriper större förändringar ska
samråd ske med rektor/högskoledirektör innan beslut fattas.
- anställningsprofil och anställning av lektor, biträdande lektor, postdoktor, forskare,
adjungerade lärare, gästlärare, amanuenser och kliniska assistenter. Vid alla anställningar
ska LAS alltid beaktas.
- anställningsprofil och anställning av adjunkt. Innan rekryteringsprocess för tillsvidareanställning av adjunkt påbörjas ska godkännande ske av rektor.
- studierektor till område för utbildning på forskarnivå
5

Besluta själv om innebär att dessa delegationer inte får vidaredelegeras.
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-

ingå avtal gällande uppdragsutbildning, beställd utbildning och uppdragsforskning upp
till 1 000 000 kronor

Akademichefen får inte besluta om:
- ansökningar och avtal om forskningsmedel som överstiger 5 000 000 kronor
- ansökningar och avtal om forskningsmedel omfattande en tidsperiod som överstiger fyra
år
- avtal och ansökningar som innebär en motprestation med anslagsmedel från Högskolans
sida som överstiger 1 000 000 kronor
- avtal om upphandling/inköp som överstiger 500 000 kronor och inte heller om
upphandling/inköp som inte är akademispecifika. Beakta härvid riktlinjer för
upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad och LOU.
- anställningsprofil och anställning av professor
- anställningsprofil och anställning av T/A-personal

5. Rektors delegation till akademiråden
Akademiråden säkerställer såväl ett kollegialt inflytande som studentinflytande inom
akademins verksamhetsområde.
Rektor delegerar till akademiråden att besluta om:
- fastställande av ordning för rapportering och åtgärder med anledning av
kursvärderingsrapporter
- fastställande av uppföljningsrapporter
- inrättande och tillsättning av programråd
- utseende av examinatorer
- förslag till forsknings- och utbildningsnämnden avseende kurs- och
utbildningsplaner
- förslag till forsknings- och utbildningsnämnden avseende allmän studieplan för
varje ämne där forskarutbildning anordnas
- förslag till rektor respektive akademichef avseende anställningsprofiler för
akademisk personal
- förslag till rektor avseende inrättande och nedläggning av forskningsmiljö

6. Rektors delegation till högskoledirektören
Högskoledirektören ansvarar för verksamhetsstödet (enhet). Högskoledirektören fattar beslut
i ärenden avseende hela Högskolans administrativa verksamhet och beslut rörande
myndighetsutövning. Såvida inget annat har beslutats av högskolestyrelsen eller rektor, och
som av rektor inte har delegerats till annan person eller annat organ.
Beslut som får vittgående konsekvenser för verksamheten eller som är av osedvanlig karaktär
ska samrådas med rektor alternativt beslutas av rektor.
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Rektor delegerar till högskoledirektören att själv 6 besluta om:
- anställningsprofil och anställning av tillsvidareanställd T/A personal
- ingå avtal och upphandla för Högskolan överstigande 500 000 kronor
- delpension för alla anställda, utom professorer
- verksamhetsstödets interna organisation. Avseende större förändringar ska samråd ske
med rektor.
- medel som har avsatts för fackliga förtroendemän
- riktlinjer inom ansvarsområdet
- inte lämna ut allmän handling och andra beslut å myndighetens vägnar enligt OSL
- besluta om yttranden inom ansvarsområdet

7. Rekryteringskommitté
Högskolans rekryteringskommitté är ett beredande och kvalitetssäkrande organ och
behandlar läraranställningsärenden inför beslut.
Rektor delegerar till rekryteringskommittén att besluta om:
- förslag till rektor avseende anställning som professor (inklusive gästprofessor och
adjungerad professor)
- förslag till rektor avseende befordran av lektor till professor
- förslag till akademichef avseende anställning som lektor och biträdande lektor
- förslag till akademichef avseende antagning av docent
- förslag till akademichef avseende antagning av excellent lärare
- sakkunniga vid befordrings- och anställningsärenden

8. 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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Besluta själv om innebär att dessa delegationer inte får vidaredelegeras.
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