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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 befattningen som rektor och/eller 
prorektor. Detta styrdokument ersätter tidigare version (V 2016/461). 
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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. 

Detta styrdokument ska tillämpas vid Göteborgs universitet för utseende av 
hörandeförsamling, och dess arbete, avseende kandidat/er för befattningen som rektor 
och/eller prorektor.  

Inför utseende av en hörandeförsamling ska fördelningen av ledamöter mellan 
valkretsarna samt antalet gruppersättare regleras i särskilt beslut av universitetsstyrelsen. I 
nämnda beslut regleras vidare när senast samtliga val av ledamöter till 
hörandeförsamlingen ska vara genomförda. 

 
Studenterna 
 
Representanter för studenterna i hörandeförsamlingen väljs av studenterna enligt den ordning 
som stadgas i § 7 Studentkårsförordningen. Fördelningen av ledamöter för GUS och enskild 
studentkår utanför studentkårssamarbetet inom GUS fastställs i särskilt beslut av 
universitetsstyrelsen. Studenterna ska hantera utseende av ledamöter i kategorin studenter, 
inklusive doktorander, samt ersättare för dessa. 
 
Valkrets för anställda 
Var och en av fakulteterna, gemensamma förvaltningen och universitetsbiblioteket utgör en 
valkrets. Vid IT-fakulteten utgörs valkretsen av endast lärarna. IT-fakultetens övriga 
anställda ingår istället i Konstnärliga fakultetens valkrets. I gemensamma förvaltningens 
valkrets ingår de nationella enheterna samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).  

 
Hörandeförsamlingens uppdrag, antal och sammansättning 

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

§ 2 Hörandeförsamlingen ska bestå av 70 ledamöter, varav 30 representanter för 
lärare, 20 för övriga anställda och 20 för studenter.  

§ 3 Gruppersättare för ledamöter i hörandeförsamlingen ska utses och ersätter 
ordinarie ledamot i hörandeförsamlingen vid den händelse att ordinarie 
ledamot lämnar sitt uppdrag. Antalet gruppersättare regleras i särskilt beslut 
av universitetsstyrelsen. 
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Principer för fördelning av ledamöter 
 
Fördelning av ledamöter som representanterar lärarna 

§ 4 Representanter för lärarna fördelas mellan valkretsarna i proportion till antalet 
läraranställningar som omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande 
anställning. För konstnärliga fakulteten gäller krav på minst 40 procent av 
anställning. Förordnandet ska innehas två månader innan universitetsstyrelsens 
särskilda beslut om fördelning av ledamöter. Föräldralediga/tjänstlediga 
betraktas som tjänstgörande. Varje valkrets har rätt till minst en representant 
för lärarna i hörandeförsamlingen. 

 

Fördelning av ledamöter som representanter för övriga anställda 

§ 5 Representanter för övriga anställda fördelas mellan valkretsarna i proportion 
till antalet övriga anställda som tjänstgör i annan anställning än läraranställning 
och doktorandanställning omfattande minst 50 procent av heltid och som är 
förordnade tillsvidare eller har ett förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning. För konstnärliga fakultetens övriga anställda gäller 
krav på minst 40 procent av anställning. Förordnandet ska innehas två månader 
innan universitetsstyrelsens särskilda beslut om fördelning av ledamöter. 
Föräldralediga/tjänstlediga betraktas som tjänstgörande. Varje valkrets, 
förutom IT-fakulteten, har rätt till minst en representant för övriga anställda i 
hörandeförsamlingen. 

 

Fördelning av ledamöter som representanter för studenter 
§ 6 Representanter för studenterna, inklusive doktorander, fördelas mellan 

Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och enskild studentkår som står 
utanför studentkårssamarbetet inom GUS. Fördelningen ska ske i proportion 
till antalet studenter som de representerar och baseras på det 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.  

 

Behöriga att utse ledamöter samt vara ledamöter 
 
§ 7 Behöriga att utse representanter för lärarna är de som är anställda som lärare 

vid Göteborgs universitet och vilkas anställning omfattar minst 50 procent av 
heltid och som är förordnade tillsvidare eller har ett förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning. För Konstnärliga fakulteten gäller 
krav på minst 40 procent av anställning. Föräldralediga/tjänstlediga betraktas 
som tjänstgörande.  

  



4(4)  

§ 8 Behöriga att utse representanter för övriga anställda är de som är anställda vid 
Göteborgs universitet i annan anställning än läraranställning och 
doktorandanställning och vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har ett förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning. För Konstnärliga fakultetens övriga anställda 
gäller krav på minst 40 procent av anställning. Föräldralediga/tjänstlediga 
betraktas som tjänstgörande. 

§ 9 Behörig att vara ledamot som representant för lärare är den som är behörig 
att utse ledamot som representerar lärare i enlighet med § 7. 

§ 10 Behörig att vara ledamot som representant för övriga anställda är den som är 
behörig att utse ledamot som representerar övriga anställda i enlighet med § 
8. 

 

Process för utseende av ledamöter till hörandeförsamling 
 
§ 11 I varje valkrets ska det utses representanter för varje kategori ledamöter som 

ingår i valkretsen samt gruppersättare för dessa.  

§ 12 Fakultetsstyrelser, universitetsdirektör och överbibliotekarie ansvarar för 
att respektive valkrets genom val utser ledamöter och gruppersättare till 
hörandeförsamlingen och för att jämställdhetsaspekten beaktas.  

§ 13 Fakultetsstyrelser, universitetsdirektör och överbibliotekarie ansvarar för 
framtagandet av röstlängder. Separata underlag ska tas fram för utseende av 
lärarrepresentanter respektive representanter för övriga anställda. 
Röstlängderna ska anslås på lämpligt sätt och hållas tillgängliga för 
granskning under minst en vecka innan utseendet av ledamöter till 
hörandeförsamlingen påbörjas. Personalenheten vid gemensamma 
förvaltningen ska vara behjälplig med att ta fram underlag. 

§ 14 Rösträkningsprotokoll ska föras över utseendet av representanter för lärare 
och övriga anställda. Kopia av protokollen ska sändas till var och en av de 
utsedda representanterna och gruppersättarna. 

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

 

Regler för hörandeförsamlingens arbete 
 
§ 16 Efter det att ledamöter till hörandeförsamlingen har utsetts ska ett 

konstituerande sammanträde hållas i hörandeförsamlingen. 

§ 17 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. 
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§ 18 Hörandeförsamlingen avgör själv vid det konstituerande sammanträdet vad 
som gäller för dess beslutsförhet. 

§ 19 För hörandeförsamlingen presenteras förslag på kandidat/er till befattningen 
som rektor eller prorektor. Hörandeförsamlingen ska i egenskap av sin 
rådgivande funktion ta ställning till det/de förslag på kandidat/er som 
presenterats. Hörandeförsamlingen avgör själv hur den ska gå tillväga vid sitt 
ställningstagande. 

§ 20 Protokoll förs vid hörandeförsamlingens sammanträden. 

§ 21 Hörandeförsamlingen ska till universitetsstyrelsen överlämna sitt justerade 
protokoll med ställningstagande till förslaget/en på kandidat/er för befattningen 
som rektor eller prorektor. 
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