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Regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete 
 

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen till regeringen avge förslag på rektor 
efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. Vid 
Göteborgs universitet hörs lärarna, övriga anställda och studenterna genom en hörandeförsamling till 
vilken de har rätt att utse ledamöter. Hörandeförsamlingen har en rådgivande funktion och ska yttra sig 
över förslag till kandidat/er för befattningarna som rektor och prorektor. 

Förslag till regler för utseende av hörandeförsamlingen och dess arbete har upprättats enligt bifogad 
bilaga.  

 

Förslag till universitetsstyrelsens beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 

att         fastställa regler för utseende av hörandeförsamling och dess arbete enligt förslag 

att         beslutet förklaras omedelbart justerat  

 

 

 

Gunilla Persson 
Utredare 
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REGLER FÖR UTSEENDE AV HÖRANDE-
FÖRSAMLING OCH DESS ARBETE  
 

 

Publicerad medarbetarportalen.gu.se/styrdokument 

Beslutsfattare  Universitets styrelse 

Ansvarig funktion  Enheten för myndighets- och utvecklingsstöd 

Beslutsdatum 2016-06-07 

Giltighetstid Från och med 2016-06-07 och tillsvidare 

Sammanfattning Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen till regeringen 
avge förslag på rektor efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna 
på det sätt som styrelsen har bestämt. Vid Göteborgs universitet hörs lärarna, 
övriga anställda och studenterna genom en hörandeförsamling till vilken de har 
rätt att utse ledamöter. Hörandeförsamlingen har en rådgivande funktion och ska 
yttra sig över förslag till kandidat/er för befattningarna som rektor och prorektor. 
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Bakgrund 

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen till regeringen avge förslag på rektor efter 
hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. Det är således 
universitetets styrelse som har initiativet och som avgör hur processen ska utformas. Användning av en 
hörandeförsamling är ett sätt att höra större grupper.  

Reglerna tillämpas när ledamöter till hörandeförsamling ska utses för att hörandeförsamlingen ska yttra sig 
över förslag till kandidat/er för befattningarna som rektor och prorektor. Vidare ska reglerna även tillämpas 
på hörandeförsamlingens arbete.   

 

Hörandeförsamlingens uppdrag, antal och sammansättning  

§ 1 Hörandeförsamlingens uppdrag är att yttra sig till universitetsstyrelsen över förslag till 
kandidat/er för befattningarna som rektor och prorektor. Hörandeförsamlingen har en 
rådgivande funktion. 

   

§ 2 I hörandeförsamlingen ska ingå 70 ledamöter, varav 30 som representanter för lärare, 20 för 
övriga anställda och 20 för studenter. Ersättare för ledamöter i hörandeförsamlingen får inte 
utses. 

 

Fördelning av ledamöter 

Fördelning av ledamöter som representanter för lärare  

§ 3 Ledamöter som representerar lärarna fördelas på fakulteterna inom universitetet i 
proportionellt förhållande till det antal läraranställningar, oavsett omfattning, som innehas 
månaden före universitetsstyrelsens beslut om fördelning fakulteterna emellan avseende 
ledamöter för lärarna. Läraranställningarna behöver inte innehas vid en tidpunkt därefter. 
Varje fakultet har rätt till minst en ledamot som representant för lärarna i 
hörandeförsamlingen. Fördelningen fakulteterna emellan avseende ledamöter för lärarna 
fastställs i särskilt beslut av universitetsstyrelsen 

  

 

Fördelning av ledamöter som representanter för övriga anställda  

§ 4 Ledamöter som representerar övriga anställda fördelas på Gemensamma förvaltningen, 
Universitetsbiblioteket och respektive fakultet, förutom IT-fakulteten, inom universitetet. Till 
Konstnärliga fakultetens övriga anställda sammanläggs och hänförs övriga anställda vid IT-
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fakulteten. Till Gemensamma förvaltningens övriga anställda sammanläggs och hänförs 
övriga anställda vid Nationella enheter.  

Fördelningen sker i proportionellt förhållande till det antal övriga anställda, oavsett 
omfattning, som innehas månaden före universitetsstyrelsens beslut om fördelning av 
ledamöter för övriga anställda. Anställningarna behöver inte innehas vid en tidpunkt därefter.  

Var och en av fakulteterna, förutom IT-fakulteten, samt vardera av Gemensamma 
förvaltningen och Universitetsbiblioteket har rätt till minst en ledamot som representant för 
övriga anställda i hörandeförsamlingen. Fördelningen mellan Gemensamma förvaltningen, 
Universitetsbiblioteket och respektive fakultet, förutom IT-fakulteten, avseende ledamöter för 
övriga anställda fastställs i särskilt beslut av universitetsstyrelsen.   

I dessa regler avser övriga anställda vid Konstnärliga fakulteten fortsättningsvis och om inget 
annat anges övriga anställda vid Konstnärliga fakulteten och vid IT-fakulteten. På 
motsvarande sätt avser övriga anställda vid Gemensamma förvaltningen fortsättningsvis och 
om inget annat anges övriga anställda vid Gemensamma förvaltningen och vid Nationella 
enheter. 

 

Fördelning av ledamöter som representanter för studenter   

§ 5 Ledamöter som representerar studenterna i hörandeförsamlingen fördelas mellan Göteborgs 
universitets studentkårer, GUS, och enskild studentkår som står utanför studentkårssamarbetet 
inom GUS (för närvarande Handelshögskolans studentkår, HHGS). Fördelningen ska ske i 
proportionellt förhållande till det antal studenter som representeras av dem och baseras på de 
siffror av antal studenter och doktorander per fakultet som rektor haft som underlag för sitt 
beslut om fördelning av kårstöd från den 1 januari det år ledamöter till hörandeförsamling ska 
utses. Fördelningen av ledamöter för GUS och enskild studentkår utanför 
studentkårssamarbetet inom GUS fastställs i särskilt beslut av universitetsstyrelsen.  

 

Utseende av ledamöter till hörandeförsamling och ansvariga för genomförande av 
att ledamöterna utses 

§ 6 Varje fakultet, Universitetsbiblioteket och Gemensamma förvaltningen ska hantera utseende 
av ledamöter till hörandeförsamlingen. Förutom vid IT-fakulteten ska det vid varje fakultet 
utses ledamöter dels som representanter för lärare dels som representanter för övriga anställda. 
Vid den Konstnärliga fakulteten ska fakultetens övriga anställda tillsammans med övriga 
anställda på IT-fakulteten utse ledamöter som representanter för övriga anställda. Vid IT-
fakulteten ska det därför enbart utses ledamöter som representerar lärare. Övriga anställda vid 
Gemensamma förvaltningen ska tillsammans med övriga anställda vid Nationella enheter utse 
ledamöter som representanter för övriga anställda. Vid Universitetsbiblioteket ska ledamöter 
som representanter för övriga anställda utses.      
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§ 7 Fakultetsstyrelse ansvarar för att fakulteten utser ledamöter till hörandeförsamlingen. 

Fakultetsstyrelse vid den Konstnärliga fakulteten ansvarar för att utse ledamöter till 
hörandeförsamlingen varvid ledamöterna som representerar övriga anställda är gemensamma 
för de övriga anställda vid fakulteten och de övriga anställda vid IT-fakulteten.  

Fakultetsstyrelse vid IT-fakulteten ansvarar enbart för att det till hörandeförsamlingen utses 
ledamöter som representanter för lärare men inte för utseende av ledamöter som representerar 
övriga anställda. 

Universitetsdirektören ansvarar för att Gemensamma förvaltningen utser ledamöter till 
hörandeförsamlingen som är gemensamma för övriga anställda vid Gemensamma 
förvaltningen och för övriga anställda vid Nationella enheter.  

Överbibliotekarien ansvarar för att Universitetsbiblioteket till hörandeförsamlingen utser 
ledamöter som representerar övriga anställda.  

Göteborgs universitets studentkårer, GUS, och enskild studentkår som står utanför 
studentkårssamarbetet inom GUS ansvarar för att de utser sina respektive ledamöter till 
hörandeförsamlingen.   

 

§ 8 Fakultetsstyrelser, universitetsdirektören och överbibliotekarien ska när de ansvarar för att 
ledamöter utses till hörandeförsamlingen tillse att jämställdhetsaspekten beaktas. 

 

§ 9 Fakultetsstyrelser, Gemensamma förvaltningen och Universitetsbiblioteket utser ledamöter till 
hörandeförsamlingen på det sätt som de finner lämpligt. Göteborgs universitets studentkårer, 
GUS, och enskild studentkår som står utanför studentkårssamarbetet inom GUS utser sina 
respektive ledamöter i hörandeförsamlingen i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen. 

 

§ 10 Ledamöterna till hörandeförsamlingen ska vara utsedda senast det datum som fastställs i 
särskilt beslut av universitetsstyrelsen.   

 

 

Behöriga att utse ledamöter samt behöriga att vara ledamöter 

§ 11 Behörig att utse ledamöter som ska representera lärare är den, som 10 arbetsdagar efter 
universitetsstyrelsens beslut om fördelning av ledamöter fakulteterna emellan, är anställd av 
universitetet med ett förordnande tillsvidare eller med ett förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning och som, oavsett omfattning, tjänstgör vid fakultet som 
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lärare enligt bestämmelserna i 3 kap högskolelagen och 4 kap. högskoleförordningen 
(professor, lektor och innehavare av anställning för meritering) eller annan i universitets 
anställningsordning angiven lärarkategori.  

Föräldralediga betraktas som tjänstgörande. Behörighet att utse ledamöter som ska 
representera lärare avser även den som är anställd som lärare i en före den 1 januari 2011 
författningsreglerad lärarkategori. 

   

§ 12 Behörig vid fakulteter, Gemensamma förvaltningen, Nationella enheter och 
Universitetsbiblioteket att utse ledamöter som ska representera övriga anställda är den, som 10 
arbetsdagar efter universitetsstyrelsens beslut om fördelning av ledamöter fakulteterna 
emellan, är anställd av universitetet med ett förordnande tillsvidare eller med ett förordnande 
som omfattar minst två års sammanhängande anställning och som, oavsett omfattning, 
tjänstgör i annan anställning än läraranställning. Föräldralediga betraktas som tjänstgörande.  

 

§ 13 Behörig att vara ledamot som representant för lärare är den som är behörig att utse ledamot 
som representerar lärare i enlighet med bestämmelserna i § 11. 

 

§ 14 Behörig att vara ledamot som representant för övriga anställda är den som är behörig att utse 
ledamot som representerar övriga anställda i enlighet med bestämmelserna i § 12. 

 

Underlag utvisande vilka som är behöriga att utse ledamöter och att vara ledamöter, 
protokollföring samt uppgifter om utsedda ledamöter    

§ 15 Fakultetsstyrelser, universitetsdirektören och överbibliotekarien ansvarar för att det tas fram 
underlag över de som är behöriga att utse ledamöter och att vara ledamöter. Separata underlag 
ska tas fram för utseende av lärarrepresentanter respektive representanter för övriga anställda. 
Personalenheten vid Gemensamma förvaltningen ska vara behjälpliga med att ta fram 
underlag. 

 

§ 16 Underlaget om vilka som är behöriga att utse ledamöter och att vara ledamöter ska anslås på 
lämpligt sätt och hållas tillgänglig för granskning under minst en vecka innan utseendet av 
ledamöter till hörandeförsamlingen påbörjas. Ansvarig för att det utses ledamöter till 
hörandeförsamlingen fastställer sitt eventuellt justerade underlag.    

 

§ 17 Protokoll ska föras över utseendet av ledamöter som representanter för lärare och övriga 
anställda. Kopia av protokollet ska sändas till var och en av de utsedda ledamöterna.  
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Regler för hörandeförsamlingen och dess arbete 

§ 18 Efter det att ledamöter till hörandeförsamlingen har utsetts ska ett konstituerande sammanträde 
hållas i hörandeförsamlingen.  

 

§ 19 Hörandeförsamlingen ska vid det konstituerande sammanträdet inom sig utse ordförande, vice 
ordförande och sekreterare, varvid jämställdhetsaspekten ska beaktas. Hörandeförsamlingen 
ska efter det konstituerande sammanträdet underrätta universitetsstyrelsens ordförande om 
vilka personer som utsetts till ordförande, vice ordförande och sekreterare.  

 

§ 20 Hörandeförsamlingen avgör själv vid det konstituerande sammanträdet vad som gäller för dess 
beslutsförhet. 

 

§ 21 Vid hörandeförsamlingens sammanträde presenteras förslag på kandidat/er till befattningarna 
som rektor och prorektor. Hörandeförsamlingen ska i egenskap av sin rådgivande funktion ta 
ställning till det/de förslag på kandidat/er till befattningarna som rektor och prorektor som 
presenterats. Hörandeförsamlingen avgör själv hur den ska gå tillväga vid sitt 
ställningstagande.    

 

§ 22 Protokoll förs vid hörandeförsamlingens sammanträde.  

    

§ 23 Hörandeförsamlingen ska överlämna sitt justerade protokoll, med ställningstagande till förslag 
på kandidat/er för befattningarna som rektor och prorektor, till universitetsstyrelsen.  

 

§ 24 Dessa regler träder i kraft den 7 juni 2016 och gäller tills vidare. 

 

Bilaga 

A. Kortfattad processbeskrivning över tid avseende utseende av hörandeförsamlingen och dess arbete 
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Bilaga  

	  

Kortfattad processbeskrivning över tid avseende utseende av 
hörandeförsamling och dess arbete 

 

• Ansvariga för utseende av ledamöter till hörandeförsamlingen vilka är: 
o fakultetsstyrelser 
o universitetsdirektör  
o överbibliotekarie  
o företrädare för Göteborgs universitets studentkårer, GUS, och  
o företrädare för enskild studentkår som står utanför studentkårssamarbetet inom GUS  

 
underrättas om att ledamöter till hörandeförsamling ska vara utsedda senast det datum som fastställs 
i särskilt beslut av universitetsstyrelsen. 
 

• Ansvariga för utseende av ledamöter till hörandeförsamlingen underrättas även om 
universitetsstyrelsens beslut där följande anges: 

o fördelning mellan fakulteter av ledamöter som representanter för lärare     
o fördelning mellan fakulteter (förutom IT-fakulteten vars övriga anställda sammanläggs och 

hänförs till övriga anställda vid Konstnärliga fakulteten), Gemensamma förvaltningen (inkl. 
övriga anställda vid Nationella enheter som sammanläggs och hänförs till övriga anställda 
vid Gemensamma förvaltningen) samt Universitetsbiblioteket av ledamöter som 
representanter för övriga anställda samt 

o fördelning mellan Göteborgs universitets studentkårer, GUS, och enskild studentkår som står 
utanför studentkårssamarbetet inom GUS av ledamöter som representanter för studenterna.   

 
• Ansvariga för utseende av ledamöter till hörandeförsamlingen tar fram underlag över de som är 

behöriga att utse ledamöter och att vara ledamöter. Personalenheten ska vara behjälplig med att ta 
fram underlaget.  
 

• Underlaget över de som är behöriga att utse ledamöter och att vara ledamöter anslås på lämpligt sätt 
och hålls tillgängliga för granskning. De eventuellt justerade underlagen fastställs.      
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• Ledamöterna till hörandeförsamlingen utses, vilket protokollförs. Ansvarig för utseende av 
ledamöter till hörandeförsamlingen skickar kopior av protokoll till de ledamöterna som utsetts inom 
dennes ansvarsområde.  
 

• Efter det att ledamöterna till hörandeförsamlingen har utsetts ska ett konstituerande sammanträde 
hållas. Hörandeförsamlingen ska vid det konstituerande sammanträdet inom sig utse ordförande, vice 
ordförande och sekreterare. Hörandeförsamlingen ska efter det konstituerande sammanträdet 
underrätta universitetsstyrelsens ordförande om vilka personer som utsetts till ordförande, vice 
ordförande och sekreterare. 
 

• Vid hörandeförsamlingens sammanträde presenteras förslag på kandidat/er till befattningarna som 
rektor och prorektor.  
 

• Hörandeförsamlingen tar i egenskap av sin rådgivande funktion ställning till det/de förslag på 
kandidat/er till befattningarna som rektor och prorektor som presenterats.  
 

• Hörandeförsamlingen överlämnar till universitetsstyrelsen sitt justerade protokoll med sitt 
ställningstagande till förslag på kandidat/er till befattningarna som rektor och prorektor. 
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