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1. Fakultetsnämnd, beslutsmöten och ledningsgrupp 

Fakultetsnämndens uppgifter, sammansättning och hur ordförande och 
ledamöter utses regleras i universitetets arbetsordning1. Teknisk-
naturvetenskapliga fakultetsnämnden har följande sammansättning: 

 
- Dekan 
- Prodekan 
- Sex vetenskapligt kompetenta lärare2 
- En extern ledamot 
- Tre studenter 

 
Tre suppleanter ska utses. Mandatperioderna för ledamöterna är fyra år 
(gäller ej studenter) med möjlighet till förlängning i enlighet med 
universitetets arbetsordning. 
 
Dekans roll, uppgift och former för dennes beslutsfattande framgår också av 
universitetets arbetsordning. 

 
Fakultetens ledningsgrupp 
Dekan, prodekan, kanslichef, ordförande (vicedekan) i 
Forskningskommittén, ordförande (vicedekan) i Utbildningskommittén, 
ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå och ordförande i 
Anställningskommittén. 
 
Dekan, prodekan och i förekommande fall vicedekaner/ordförande i 
fakultetens kommittéer fattar beslut i enlighet med fakultetens 
delegationsordning. 
 
Ledningsgruppen sammanträder regelbundet. 
 
Beslutsmöten  
På dekans beslutsmöte deltar förutom dekan (ordförande) också kanslichef, 
student, sekreterare och vid behov föredragande. Beslutsmöten sker 
vanligtvis varje tisdag. Ärenden som ska tas upp på beslutsmöte ska vara 
behandlade och slutförda i Facklig samverkansgrupp (FSG) senast föregående 
torsdag; för ärenden som inte passerar FSG gäller att de i normalfallet ska 
vara inkomna till fakultetskansliet senast torsdagen före beslutsmötet. 
 

 
1 https://www.umu.se/regelverk/beslutsstruktur-delegation-och-organisation/regel---arbetsordning-for-umea-universitet/   
 
2 Även professorer och lektorer på konstnärlig grund räknas till denna kategori, se sid 8 i: 
(https://www.umu.se/regelverk/beslutsstruktur-delegation-och-organisation/regler-for-val-till-fakultetsnamnder-
inklusive-utseende-av-dekan-och-prodekan-for-tiden-2021-07-01---2025-06-30/  
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2. Fakultetens kommittéer 

Dekan utser vicedekaner/ordförande i kommittéerna. Fakultetsnämnden 
utser övriga lärarledamöter. Samtliga ledamöter utses efter öppet 
nomineringsförfarande där samtliga anställda erbjuds möjlighet att nominera 
kandidater.  
 
Mandatperioden för kommittéerna är upp till fyra år med sex månaders 
eftersläpning relativt fakultetsnämnden. Mandatperioden kan i normalfallet 
maximalt förlängas upp till åtta år. 
 
Fakultetsnämndsledamot får inte vara ledamot i kommitté. Vicedekan/ord-
förande i kommitté får i normalfallet inte vara prefekt, biträdande prefekt, 
studierektor eller programansvarig. Vardera kön ska i normalfallet ha minst 
40 % lärarrepresentation i kommittéerna. 
 
Kommittéerna ska ha ledamöter som återspeglar fakultetens bredd. Endast 
tillsvidareanställd lärare kan vara ledamot i kommitté. 
 
Studenter utses av Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK). 
 
Inga suppleanter utses i kommittéerna. 
 
Kommittéerna har viss beslutsdelegation som regleras i fakultetens 
delegationsordning samt utgör beredande organ för fakultetsnämnden och 
dekan. Kommittéerna ska årligen inkomma med ekonomiska äskanden i 
enlighet med fakultetens anvisningar. 
 
Under dekan finns en infrastrukturgrupp bestående av vicedekan/ordförande 
i forskningskommittén, dekan samt en till tre forskare från institutionerna 
som utses av ordförande för forskningskommittén i samråd med dekan. 
Ordförande för forskningskommittén är sammankallande. 
 
Följande kommittéer ska finnas vid fakulteten: 
 
Anställningskommittén 
Anställningskommittén består förutom ordförande av elva lärare och en 
student. En vice ordförande ska utses inom kommittén av dekan. En student-
suppleant ska utses. I normalfallet sammanträder endast en andel av 
lärarledamöterna, dock minst fem. Den specifika sammansättningen för 
enskilda lärarrekryteringar beslutas av dekan efter förslag från anställ-
ningskommitténs ordförande. Ordförande för anställningskommittén deltar 
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och leder samtliga möten. I särskilda fall kan vice ordförande gå in i den 
ordinaries frånvaro. Anställningskommittén är beslutsför om fler än hälften 
av de kallade ledamöterna deltar3.  
  
Till anställningskommittén kan, efter beslut av dekan, vid behov, adjungeras 
personer med särskild kompetens till kommitténs sammanträden. Det kan 
exempelvis gälla i samband med tillsättning av läraranställningar på 
konstnärlig grund. Adjungerade personer har i normalfallet rösträtt. 
 
Huvudsakliga uppdrag: 

- Ansvara för anställningsprocessen och utarbeta 
beslutsunderlag till dekan/rektor i anställningsärenden avseende 
professurer (rektor), universitetslektorat, biträdande 
universitetslektorat och forskaranställningar. 
- Kvalitets- och utvecklingsarbete avseende fakultetens anställ-
ningsprocesser för lärare. 
- Fatta beslut i enlighet med fakultetens delegationsordning. 

 
 
Forskningskommittén 
Forskningskommittén består förutom vicedekan för forskning (ordförande) 
av fyra lärare och en student. En vice ordförande ska utses inom kommittén 
av dekan. En studentsuppleant ska utses. Forskningssamordnaren med 
ansvar för forskningsfrågor vid fakultetskansliet är föredragande i kommittén 
och har generell närvaro- och yttranderätt. 
 
Huvudsakliga uppdrag: 

- Utarbeta beslutsunderlag till fakultetsnämnden avseende 
fakultetsfinansierad forskningstid (FFT). 
- Utarbeta beslutsunderlag till fakultetsnämnden i övriga frågor 
som åläggs kommittén, exempelvis avseende fakultetsfinansiering 
av medeldyr utrustning för forskning. 
- Utarbeta beslutsunderlag till dekan avseende antagning som 
docent. 
- Utarbeta beslutsunderlag till dekan avseende fakultetens 
prioriteringar inom olika nomineringsprocesser, exempelvis 
projektmedel från KAW, MMW, MAW, Wallenberg Academy 
Fellow med flera. 
- Arbeta med utveckling av fakultetens kvalitetsarbete inom 
forskningsområdet.  

 
 

 
3 Minst fem lärarledamöter och en student ska kallas till varje sammanträde. Det betyder för beslutsförhet att minst fyra 
ledamöter måste vara närvarande för beslutsförhet om sex ledamöter är kallade. Är sju ledamöter kallade gäller också fyra 
närvarande ledamöter för beslutsförhet och om åtta ledamöter är kallade minst fem närvarande och så vidare. 
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Kommittén för utbildning på forskarnivå 
Kommittén består förutom av ordförande av fyra lärare och två studenter. En 
studentsuppleant (forskarstuderande) ska utses. En vice ordförande ska utses 
inom kommittén av dekan. Fakultetssamordnaren med ansvar för 
utbildningsfrågor på forskarnivå vid fakultetskansliet är föredragande i 
kommittén och har generell närvaro- och yttranderätt. 
 
Huvudsakliga uppdrag: 

- För utbildning på forskarnivå utarbeta beslutsunderlag till 
fakultetsnämnden i frågor rörande allmänna studieplaner, 
examensbeskrivningar och i övrigt i frågor som ålagts kommittén 
för beredning. 
- Inom utbildning på forskarnivå arbeta med tillsyn och 
utveckling av fakultetens kvalitetsarbete. 
- Fatta beslut i enlighet med fakultetens delegationsordning. 

 
Utbildningskommittén 
Kommittén består förutom vicedekan för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (ordförande) av fem lärare, två externa ledamöter samt tre 
studenter. En vice ordförande ska utses inom kommittén av dekan. En 
studentsuppleant ska utses. Utbildningsledarna är föredragande i kommittén 
med generell närvaro- och yttranderätt. 
 
Programråd: För varje utbildningsprogram ska finnas ett programråd. 
Programråd och programansvariga utses av utbildningskommittén. 
Programråd och programansvariga arbetar enligt särskilda instruktioner4 och 
ska innehålla lärare (majoritet) och studenter.   
 
Huvudsakliga uppdrag: 

- För utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning 
utarbeta beslutsunderlag till fakultetsnämnden i frågor rörande 
utbildningsplaner, examensbeskrivningar, nya utbildnings-
program och i övrigt i frågor som ålagts kommittén för 
beredning. 
- Arbeta med tillsyn och utveckling av fakultetens 
kvalitetsarbete inom utbildningsområdet (ej utbildning på 
forskarnivå). 
- Besluta om medel som avsatts för kommitténs räkning, 
exempelvis strategiska medel. 
- Fatta beslut i enlighet med fakultetens delegationsordning. 

 
4 https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/utb-
pa-grund--och-avancerad-niva/fs-1.1-749-20-uppdragsbeskrivning-pa-och-instruktion-programrad-teknat-200612.pdf 
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3. Övrigt 

Budgetutskott 
Utskottet leds av dekan och består i övrigt av prodekan, kanslichef, upp till två 
övriga lärare ur fakultetsnämnden samt en student. Fakultetens controller är 
sammankallande. Fakultetsnämnden utser lärare, utöver dekan och 
prodekan, i utskottet. Utskottet är nämndens beredande organ i budgetfrågor.  
 
Fakultetens samverkansgrupp, FSG 
Dekan är ordförande. Fakultetskansliets HR-specialister är sammankallande. 
Samverkansgruppens roll och uppgifter regleras i lokalt avtal om samverkan5. 
 
Arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp  
Gruppen består av dekan, prodekan, kanslichef och HR-specialist. 
Arbetsmiljögruppen kan adjungera institutionsrepresentanter och studenter 
till sina möten beroende på vilka frågor som ska diskuteras.  
 
Prefektmöten 
Mötena hålls normalt sista onsdagen i varje månad. Mötena är till för 
informationsspridning och diskussion mellan fakultetsledning och prefekter. 
 
Dekan, prodekan och representanter från fakultetsledning och fakultetskansli 
genomför årliga enskilda dialogträffar med institutionerna. 
 
Fakulteten anordnar därutöver regelbundna träffar för kommunikation och 
diskussion med studierektorer, programansvariga, administratörer m fl. 
 

 
 

 
5 https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/lokalt-kollektivavtal-om-samverkan-for-utveckling-
vid-umea-universitet/  
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