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Innehållsförteckning 

Inledning      sid 2 

Prorektor 1     sid 3 

Prorektor 2     sid 3 

Ordförande i Högskolerådet    sid 4 

Ordförande i Lärar- och doktorandförslagsnämnden  sid 4  

Förvaltningschef     sid 4 

Prefekt     sid 6    

 

Inledning 

Detta dokument utgör Rektors delegation per befattningshavare, d v s befattningshavare som är direktrepporterande till rektor, och utgör ett komplement 
till KKH:s Arbetsordning och Besluts- och delegationsordning som trädde i kraft första september 2021. Högskoleförordningen och lärosätets arbetsordning 
ligger till grund för dokumentet. Ansvariga för uppföljning: HR-enheten. 
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Prorektor 1 (för närvarande Fredrik Ehlin) 

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i prorektors ansvar som följd av delegering från Rektor: 

 

Övergripande lärosätesansvar för kvalitetssäkring av forskning Prorektor 1   fr Rektor 

Övergripande ansvar för lokalutveckling   Prorektor 1   fr Rektor 

Ställföreträdande Rektor    Prorektor 1   fr Rektor 

Samt gå in i rektors ställe så som rektor beslutar  Prorektor 1   fr Rektor 

 

Prorektor 2 (för närvarande Björn Larsson) 

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i prorektors ansvar som följd av delegering från Rektor: 

 

Övergripande lärosätesansvar för kvalitetssäkring av utbildning Prorektor   fr Rektor   

Verka som ordförande i lärar- och doktorandförslagsnämnden Prorektor   fr Rektor 

Samt gå in i rektors ställe så som rektor beslutar  Prorektor   fr Rektor 
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Ordförande i Högskolerådet 

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i prorektors ansvar som följd av delegering från Rektor: 

 

Leda och sammankalla Högskolerådet   Rektor om denne inte utser någon annan    

Bestämma dagordningen    Rektor om denne inte utser någon annan    

 

Ordförande i Lärar- och doktorandförslagsnämnden 

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i prorektors ansvar som följd av delegering från Rektor: 

 

Leda och sammankalla Lärar- och doktorandförslagsnämnden Prorektor 2   fr Rektor 
Bestämma dagordningen    Prorektor 2   fr Rektor  

 

Förvaltningschef  

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i förvaltningschefens ansvar som följd av delegering från 
Rektor: 

 

Arbetsledande ansvar    Förvaltningschef  fr Rektor 
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Ansvara för arbetsmiljön inom förvaltningen i enlighet med avtal Förvaltningschef                                                 fr Rektor               

Ansvara och planera för att förvaltningen fullgör sitt uppdrag Förvaltningschef   fr Rektor 

Ansvara för att lärosätets erforderliga högskoleövergripande Förvaltningschef                                                 fr Rektor                                                    
styrdokument finns, är uppdaterade och tillgängliga, inkl avtal 

Ansvara för att fram lärosätets VP, årsredovisning, budget-  Förvaltningschef                                                 fr Rektor                                           
underlag samt för remiss- och enkätsvar  

Ansvara för att ta fram för lärosätets övergripande handlingsplaner Förvaltningschef                                                 fr Rektor               

Ansvara för löpande kontakter med relevanta myndigheter etc Förvaltningschef                                                 fr Rektor               

Ansvara för att relevanta utvärderingar genomförs och redovisas Förvaltningschef                                                 fr Rektor               

Ansvara för att erforderlig statistik och att relevanta rapporter Förvaltningschef                                                 fr Rektor                                                  
från andra delar lärosätet hanteras 

Bidra till att upprätthålla lärosätets årscykel inkl revidering Förvaltningschef                                                 fr Rektor               

Adm stöd i ärendeberedning för ledning, nämnder och råd  Förvaltningschef                                                 fr Rektor                   

Rapportera till rektor    Förvaltningschef                                                 fr Rektor   

Hantera och besluta i övriga frågor som kan anses ligga inom förvaltnings-     Förvaltningschef  fr Rektor                
chefs uppdrag och som inte är delegerat till annan befattningshavare 

 

 

 



     
    Dnr: dnr 1.1.2/2021:324 
    Beslutsdatum: 2021-11-15 
    

6 
 

Prefekter 

Utöver det som framgår av Arbetsordning och Besluts- och delegationsordningen så ingår följande i prorektors ansvar som följd av delegering från Rektor 

 

Ansvara för arbetsmiljön inom institutionen i enlighet med avtal Prefekt                                                 fr Rektor               

Svara för att säkerställa samverkan mellan institutionerna vad  Prefekt   fr Rektor                            
avser utbildning, utbildning på forskarnivå och forskning,  

Informera rektor om viktigare beslut som prefekt och/eller institutions- Prefekt   fr Rektor                           
nämnd fattar och som rör utbildning, utbildning på forskarnivå och            
forskning  

Förse förvaltningen med relevanta underlag   Prefekt   fr Rektor 

Hantera och besluta i övriga frågor som kan anses ligga inom prefekts      Prefekt   fr Rektor         
uppdrag och som inte är delegerat till annan befattningshavare   
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