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Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Bakgrund 
Universitetsstyrelsen har den 8-9 juni 2021 fastställt en revidering av 
Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1-1156-21).  
 
Av arbetsordningen framgår bland annat fakultetsnämndernas uppgifter, sammansättning och 
övergripande om dess tillsättningsförfarande. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna 
för dekanens beslutsfattande. I arbetsordningen fastställs också att varje fakultet ska ha en led-
ningsgrupp. Utöver detta ställs krav på att fakulteterna ska ha en beredande kommitté för utbild-
ningsfrågor och en beredande kommitté för forskningsfrågor. Varje fakultetsnämnd ska även ha en 
anställningskommitté. 

Med anledning av ovanstående har fakultetsnämnden fastställt följande vad gäller  
– närvaro-och yttranderätt för de beslutande organen 
– sammansättning, närvaro- och yttranderätt 
 

Beslutande organ  

1. Fakultetsnämnden  
Utdrag ur Arbetsordning för Umeå universitet 

Fakultetsnämnderna utgör de vetenskapliga ledningsorganen och har det strategiska ansvaret för 
forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom dessa verksamheter 
ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka 
för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta. Fakultetsnämnderna 
ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens 
område. 

Fakultetsnämnden har till uppgift att  

• fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt,  
• fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner 

(motsvarande), 
• fastställa bokslut för fakulteten gemensamt, 
• besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten samt 
• besluta om utbildningsplaner samt riktlinjer för kursplaner 

 
I övrigt fattar fakultetsnämnderna beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning 
för Umeå universitet. 
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Fakultetsnämnden är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden (eller 
vice ordförande) är närvarande. Omröstning i nämnden ska vara öppen och avgörs med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Prefekter, biträdande prefekter eller ställföreträdande prefekter samt föreståndare för 
arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden. 

Ledamöter: 11  
– Ordförande: Dekan 
– Prodekan 
– Extern ledamot 
– Fem vetenskapligt kompetenta lärare + tre suppleanter  
– Tre studenter (varav två från grundnivå/avancerad nivå och en från utbildning på 
forskarnivå) + en gruppsuppleant (som enligt arbetsordningen har närvarorätt) 

Suppleanterna är inte personliga, utan träder in i en på förhand bestämd ordning, där hänsyn kan 
tas till att nämnden ska ha en jämställd sammansättning. 

Närvaro- och yttranderätt 
Övriga med närvaro- och yttranderätt: vicedekan, icke tjänstgörande suppleant, kanslichef, 
utbildningsledare, fakultetssamordnare, handläggare för lika villkor, berörda handläggare 
 

2. Dekanens beslutsmöten 
Beslutande: Dekan, prodekan vid dekanens frånvaro 

Vad gäller formerna för dekanens beslutsmöte anges i Arbetsordning för Umeå universitet: 
• att dekanen ska fatta beslut i enlighet med rektors delegationsordning vid regelbundna och 

protokollförda beslutsmöten 
• att dagordning och protokoll ska offentliggöras 
• att studenterna har rätt att närvara vid beslutsmötena och att vid behov få anteckna avvikande 

mening i protokollet 
• att beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet. 

 
Närvaro- och yttranderätt 
Övriga med närvaro- och yttranderätt: Prodekan, vicedekan, en student, kanslichef, 
fakultetssamordnare, berörda handläggare 
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Beredande organ 

1. Utbildningskommitté (UK) 
Beredande organ för frågor rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Prefekter och föreståndare för arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i 
utbildningskommittén. 

Sammansättning: 
Ledamöter: 10 

• Ordförande: Dekan med ansvar för utbildning (prodekan eller vicedekan)1 
• Sex lärare/studierektorer2 + fem gruppsuppleanter3 
• Tre studenter + en gruppsuppleant 
 
Adjungerade representanter med närvaro- och yttranderätt 
• Representanter från avdelning vid Handelshögskolan som inte innehar ledamot- eller 

suppleantskap i kommittén. 
• Representant från Institutionen för geografi eller Enheten för ekonomisk historia  

som inte innehar ledamot- eller suppleantskap i kommittén. 
• Representanter från enheter med utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 

 
Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde, del av sådant eller en viss tid fatta 
beslut om adjungering av en person. 

Närvaro- och yttranderätt  
Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke 
tjänstgörande suppleant.  

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter 
Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Utbildningskommittén. 
 

2. Forskningskommitté (FK) 
Beredande organ för frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå 

Prefekter, biträdande prefekter eller ställföreträdande prefekter samt föreståndare för 
arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i forskningskommittén. 

 
1 Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för utbildning 

2 Alla institutioner ska antingen ha en ledamot eller en gruppsuppleant i utbildningskommittén. 
Ledamöterna/suppleanterna som representerar institutionerna ska vara studierektorer.  

3 Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra 
gruppsuppleant osv. 
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Sammansättning 
Ledamöter: 7 

• Ordförande: Dekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå (prodekan eller 
vicedekan)4 

• Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare) + tre gruppsuppleanter5 
• En doktorand + en suppleant 

 
Närvaro- och yttranderätt  
Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant, 
berörd tjänsteman 

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter 
Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Forskningskommittén. 
 

3. Anställningskommittéer (AK) 
Arbetsordningen för Umeå universitet ställer krav på att fakulteten ska ha en anställnings-
kommitté för beredning av anställningsärenden 

Fakultetsnämnden inrättar två anställningskommittéer  
a) en med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som professor samt antagning av 

docenter samt 
b) en med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som universitetslektor, biträdande 

lektor och forskare i enlighet med Umeå universitets anställningsordning 
 

a) Anställningskommittén för anställningar som professor och antagning av 
docenter 
 
Sammansättning 
Ledamöter: 7 

• Ordförande: Dekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå (prodekan eller 
vicedekan)6 

• Fem ledamöter (professorer) + 3 gruppsuppleanter7 
• En doktorand + en suppleant 
Anställningskommittén har i uppdrag att inom sig utse en vice ordförande. 

Närvaro- och yttranderätt  
Övriga med närvaro- och yttranderätt: Berörd prefekt, HR-specialist, icke tjänstgörande suppleant 

 
4 Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för forskning och utbildning på forskarnivå 
5 Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant och en till andra 
gruppsuppleant. 
6 Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för forskning och utbildning på forskarnivå 

7 Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra 
gruppsuppleant osv. 
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Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter 
Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Anställningskommittén för anställningar 
som professor och antagning av docenter. 
 

b) Anställningskommitté för anställningar som universitetslektor, 
biträdande universitetslektor och forskare  

Sammansättning 
Ledamöter: 7 

• Ordförande: Dekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (prodekan 
eller vicedekan)8 

• Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare: professor, docent, erfaren 
universitetslektor), varav minst 2 bör vara excellenta eller meriterade lärare + 3 
gruppsuppleanter9 

• En doktorand + en suppleant 
Anställningskommittén har i uppdrag att inom sig utse en vice ordförande. 

Närvaro- och yttranderätt  
Övriga med närvaro- och yttranderätt: Berörd prefekt, HR-specialist, icke tjänstgörande suppleant 

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter  
Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Anställningskommittén för anställningar 
som universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskare. 
 

  

 
8 Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

9 Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra 
gruppsuppleant osv. 
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För kännedom  

Sammanställning 
Beredande och beslutande organ vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten (urval) 
 
1. Fakultetens ledningsgrupp  
I Arbetsordningen för Umeå universitet anges att varje fakultet ska ha en ledningsgrupp. Den 
utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef. Dekanen avgör om ytterligare 
funktioner/personer ska vara representerade i ledningsgruppen. 

2. Prefektens beslutsmöte 
Prefekten fattar de beslut vid institutionen som följer rektors och fakultetens delegationsord-
ningar. Formerna för detta anges i universitetsstyrelsens beslut Ny struktur för ledning och 
samverkan vid Umeå universitets institutioner samt fakultetsnämndens Regler för prefektstyre, 
institutionernas beredningsorganisation m.m. vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Prefekten har även möjlighet att vidaredelegera vissa ärenden. Beslut ska föregås av samverkan i 
enlighet med lokalt kollektivavtal, (Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå 
universitet, dnr FS 1.1-2040-17). 

3. Programråd 
Programråd är det organ som ansvarar för det löpande arbetet med ett utbildningsprogram. 
Samtliga program på grundläggande nivå leds av ett programråd. Även utbildningsprogram på 
avancerad nivå kan ledas av ett programråd. Fakultetsnämnden har fastställt regler för 
programråd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

Samverkan 
 
1. Fakultetens samverkansgrupp (FSG) 
Gruppen består av arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala fackliga huvudorganisa-
tionerna. Arbetet leds av en ordförande (i normalfallet dekan). I universitetets lokala samverkans-
avtal (dnr FS 1.1-2040-17) ingår en instruktion för samverkansgrupperna på fakultetsnivå. 

Sammanträdesfrekvens: ca 1 gång/månad 

2. Övrig samverkan 
Därutöver genomförs samverkan och samråd med prefekter, studierektorer, programansvariga, 
forskarutbildningsansvariga, studentorganisationer, studievägledare och -administratörer, 
personalsamordnare och kommunikatörer. 
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