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Beslut av Fakultetsnämnden

Principer för och relationer mellan Fakultetsnämnden, utskotten
och arbetsgrupper
Fakultetsnämndens grundläggande uppdrag är givna av rektors beslut om delegation,
sammansättning och uppdrag, och gäller till dess att rektor fattat nytt beslut. Principer för
utskotten gäller tills vidare. Principer för arbetsgrupper gäller mandatperioden ut, till och med
30 juni 2022.
Syftet med dokumentet
Det här dokumentet beskriver grundläggande principer och ärendehantering för utskott och
arbetsgrupper liksom deras relationer till varandra och till Fakultetsnämnden.
För uppgifter om uppdrag, delegation och sammansättning för FFU och GU se särskilda
beslut dnr 2313-1.1.2-2019 och 2314-1.1.2-2019.
Fakultetsnämnden
Enligt gällande besluts- och delegationsordning vid Södertörns högskola har rektor delegerat
till Fakultetsnämnden att: ”Besluta om riktlinjer för utbildning, forskning och samverkan samt
att kontinuerligt utveckla, följa upp och utvärdera kvaliteten inom dessa verksamheter.”
Fakultetsnämnden är ett överordnat organ vars uppdrag lägger grunden för utskottens och
arbetsgruppers verksamhet. Fakultetsnämndens beslut kan i delar delegeras till FFU eller till
GU, respektive till Fakultetsnämndens ordförande.
Ledamöter består av lärarrepresentanter och studeranderepresentanter. ATO har närvarooch yttranderätt. Fakultetsnämndens arbete leds av en ordförande och två vice ordföranden.
Vid sidan av Fakultetsnämnden finns för närvarande följande utskott och grupper:
•

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU)

•

Grundutbildningsutskottet (GU)

•

Arbetsgruppen för digitaliseringsfrågor (AGD)

•

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU)

•

Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor (AGK)

•

Arbetsgruppen för rekryteringsfrågor (AGR)
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Utskotten
Utskotten är inrättade av Fakultetsnämnden för att vara stående organ.
Det huvudsakliga uppdraget är att vara ett beredande organ, om än en del beslut är
delegerade från Fakultetsnämnden till FFU respektive till GU. Utskotten kan i sin tur, och där
det är möjligt, delegera vissa beslut till utskottets ordförande. På utskottens förslag går
ärenden vidare till Fakultetsnämnden.
FFU bereder i normalfall ärenden som rör forskning respektive utbildning på forskarnivå. GU
bereder i normalfall ärenden som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Utskotten ingår i Fakultetsnämndens cykel av sammanträden och sammanträder cirka två
veckor innan Fakultetsnämndens sammanträden. Protokoll från utskotten delges
Fakultetsnämnden för kännedom i samband med Fakultetsnämndens sammanträden.
Både FFU och GU bjuder in till högskoleövergripande diskussioner, avstämningar och
informationsutbyte. FFU bjuder in representanter från institutionsnämnder och motsvarande
vid Lärarutbildningen, samt prorektor och vicerektor kring forskningsfrågor, och
representanter från styrgrupper för forskarutbildningsområden samt prorektor och vicerektor
kring forskarutbildningsfrågor. GU bjuder in representanter från institutionsnämnder och
motsvarande vid Lärarutbildningen samt prorektor.
Ledamöter i utskotten utses av Fakultetsnämnden. Ledamöter är befintliga
lärarrepresentanter i Fakultetsnämnden samt en studentrepresentant som utses av
studentkåren SöderS. Ordförande i utskotten är Fakultetsnämndens ordförande eller en av
dess vice ordföranden. Uppdraget att ingå i ett utskott ingår i lärarrepresentanters uppdrag
som ledamot i Fakultetsnämnden. För studentrepresentanter gäller överenskommelse med
studentkåren SöderS.
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper är inrättade av Fakultetsnämnden som tillfälliga organ och följer normalt
Fakultetsnämndens mandatperiod. Vid beslut för att inrätta en arbetsgrupp framgår dess
generella uppdrag. Inom ramen för det generella uppdraget kan arbetsgruppen också ta
egna initiativ.
Det huvudsakliga uppdraget är att utveckla tankar och underlag åt Fakultetsnämnden kring
arbetsgruppens tematiska område. Informations- och beredningsärenden, också från andra
delar av högskolan, kan förekomma. Arbetsgrupper fattar inga beslut i Fakultetsnämndens
namn. När arbetsgruppen finner det lämpligt kan ett ärende, men behöver inte, föras vidare
till utskotten.
Arbetsgrupper bygger på särskilt intresse eller särskild kompetens hos en lärarrepresentant i
Fakultetsnämnden och kan initieras av en lärarrepresentant eller av Fakultetsnämnden.
Arbetsgrupper ingår inte i Fakultetsnämndens cykel av sammanträden och sammanträder
när sammankallande finner det lämpligt. Information från arbetsgrupper lämnas vid
Fakultetsnämndens sammanträden.
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Medlemmar i arbetsgrupper utses av Fakultetsnämnden. Sammankallande i arbetsgruppen
är alltid en ledamot i Fakultetsnämnden, medan övriga kan vara medarbetare från andra
delar av högskolan. Lärarrepresentanten representerar både Fakultetsnämnd och
arbetsgrupp, övriga medlemmar i en arbetsgrupp representerar endast arbetsgruppen.
Uppdraget att ingå i Fakultetsnämndens arbetsgrupp ingår i uppdraget som ledamot, vice
ordförande eller ordförande. För övriga gäller att uppdraget täcks på annat sätt, exempelvis
genom institutioners så kallade grundplåt.

3 (3)

