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Inledning
Arbets- och beslutsordningen riktar sig i första hand till rekryteringsutskottets
ledamöter och berörd administrativ personal. Den hänvisar i stora stycken till
övergripande uppdrag och ansvarsfördelning mellan fakultetsnämnd och utskott
samt arbetsfördelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.
Vidare reglerar den i delar handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för
verksamheten, samt givna ramar för utskottets arbete i form av som lagar,
förordningar och interna styrdokument.
Övergripande ansvar och uppdrag
Av besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet följer att
rekryteringsutskottet är ett beredande organ för ärenden av strategisk betydelse
för kompetensförsörjning av lärare och forskare. Utskottet ska i detta samråda
med berörda verksamheter och andra beredningsorgan under fakultetsnämnden.
Utskottet är också ett beredande organ för anställningsärenden avseende
professor (med undantag av kallelse till anställning som professor),
gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt
befordringsärenden avseende ansökan om befordran från biträdande lektor till
lektor. Utskottet ska även bereda styrdokument avseende anställning och
befordran av lärare och forskare. Utskottet ska i detta samråda med berörda
verksamheter och andra beredningsorgan under fakultetsnämnden.
Utskottet ska i sitt arbete följa gällande regelverk och interna styrdokument
beträffande jäv, jämställdhet och mångfald 1.

Sammansättning
Ledamöter med rösträtt
− Tre av fakultetsnämnden utsedda ledamöter, bland vilka rektor
utser ordförande och vice ordförande.
− Tre vicerektorer (alternativt vice kommittéordförande som ordinarie ledamot)
− Tre ledamöter utses av respektive kommitté (en ledamot per kommitté)
− Två studentrepresentanter vilka utses av studentkårerna vid KI
Mandatperioden för utskottets ordinarie ledamöter är tre år.
− Berörd prefekt eller dennes ersättare deltar som ledamot i
rekryteringsutskottet vid behandling av ansökan om anställning i
ärenden där rektor beslutar.
− Dekan deltar som ledamot i rekryteringsutskottet vid behandling av
rekryteringar till sin institutionsgrupp, där det inte finns på förhand
bestämd institutionstillhörighet. Om inte institutionsgrupp är
bestämd, utser dekanerna en dekan som deltar.

1

Förvaltningslagen (SFS2017:900), Riktlinjer om jäv (dnr 1-405/2019) KI strategi 2030, statliga värdegrunden, KI:s
regleringsbrev, högskolelag (1992:1434).
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Närvaro- och yttranderätt
Följande personer har närvaro- och yttranderätt på utskottets sammanträden:
− Två representanter för berörda fackliga organisationer. Representanter
för berörda fackliga organisationer utses av respektive organisation (för
närvarande Saco-S respektive OFR/S,P,O.
− Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman.
− Andra personer med närvaro- och yttranderätt kan utskottet besluta
att adjungera till sammanträden.
− Befattningshavare från universitetsförvaltningen deltar vid
utskottets sammanträden.
Arbetsformer
Sammanträden
Utskottet sammanträder på kallelse. Föredragningslista och handlingar skickas
normalt ut minst en vecka före sammanträdet till alla ledamöter i utskottet samt
till berörda personer med närvaro- och yttranderätt.
Kansli och beredning
Till utskottet finns ett verksamhetsstöd som är placerad inom kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen inom Universitetsförvaltningen.
Handläggare vid enheten bereder de ärenden som behandlas i utskottet och
deltar i utskottets utvecklingsarbete.
Föredragning
Ärendet föredras i normalfallet av berörd prefekt eller dekan där berörd
institution inte är fastställt. I undantagsfall kan annan, av ordföranden utsedd
person, föredra ett ärende. Utskottets ordförande informerar vid behov
fakultetsnämnden under ärendets beredning.
Beslutsförhet
I utskottet finns normalt elva röstberättigade ledamöter. Utskottet är
beslutförigt när minst sex av de tillsatta ledamöterna – bland dem ordföranden
eller vice ordförande– är närvarande. Om ordföranden är jävig har vice
ordförande rätt att fatta ordförandebeslut. Skulle både ordförande och vice
ordförande vara frånvarande vid något enskilt ärende, föranlett av jäv, kan
övriga ledamöter med rösträtt tillfälligt tillförordna en vicerektor eller
lärarrepresentant mötesordförandes ställning för det ärendet.
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Beslut per capsulam
Om ett ärende är så brådskande att utskottet inte hinner sammanträda för att
behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och
minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande
inte är lämpligt, har ordföranden själv möjlighet att avgöra ärendet. Beslut som
fattas på något av dessa sätt ska anmälas vid nästa sammanträde med utskottet.
Utskottets beslut per capsulam sker vanligen genom meddelande per e-post.
Normalt får ledamöterna en vecka på sig att ta ställning i ärendet och svara per
e-post. Utskottets beslut per capsulam protokollförs i samma löpnummerserie
som sammanträdesprotokollen.
Delegering av beslutanderätt
Utskottet kan delegera beslutanderätt, vanligen till ordförande, vice ordförande
eller en grupp av ledamöter.
Protokoll
För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en handling som visar dagen för
beslutet, beslutets innehåll, beslutsfattare, föredragande och övriga som har varit
med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Beslut fattas
efter föredragning.1Ett sådant beslut protokollförs och utformas i enlighet med
KI:s mallar.2
Beslut fattade enligt delegation och föregående sammanträdesprotokoll anmäls
för utskottets kännedom vid påföljande sammanträde. Vidare ska andra viktiga
beslut och skrivelser anmälas för utskottets kännedom vid påföljande
sammanträde.
Handläggare vid enheten för protokoll under utskottets sammanträden.
Protokollet med dess innehåll blir en allmän handling först då det har justerats.
Sekretess gäller för förslag till beslut tills protokollet är justerat. Synpunkter
som framförts av enskilda ledamöter i utskottet får inte föras vidare.
Avvikande mening
När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i avgörandet reservera
sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det
ska anses ha biträtt beslutet. Föredragande och andra tjänstemän som är med om
den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har, även de, rätt att få
avvikande mening antecknad.3
Närvaro vid sammanträde
Ledamot har närvaroplikt vid sammanträde i utskottet. Det ligger i sakens natur
att en ledamot inte uteblir från sammanträdet utan laga förfall. Undervisning och
kunskapsprov kan för lärare under vissa omständigheter betraktas som laga
1

Myndighetsförordningen (SFS 2007:515), § 20
Rektors beslut 2002-12-16 (dnr 6785/02-010)
3
Förvaltningslagen (SFS 2003:246), § 19
2
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förfall. Huvudregeln är att var och en som är satt att besluta på en statlig
myndighets vägnar bör delta i alla avgöranden, om det inte finns synnerliga skäl
för att avstå.
Ordföranden är alltid skyldig att rösta när det behövs för att ett ärende ska kunna
avgöras. Att ledamöter, på beaktansvärda grunder, avstår från att rösta påverkar
inte beslutsförheten, som är avhängig antalet närvarande ledamöter.4
Jäv
Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Den som känner till en
omständighet som kan antas utgöra jäv mot hen, ska självmant ge det till
känna.5 Med "den som ska handlägga ett ärende" menas personer, som tar sådan
befattning med ett ärende att de kan tänkas inverka på ärendets utgång. För mer
information om jäv se KI:s riktlinje om jäv.6
Arbets- och granskningsgrupper
Utskottet kan genom beslut tillsätta arbets-/granskningsgrupper för att underlätta
och kvalitetssäkra utskottets arbete. För samtliga granskningsgrupper gäller att
en sammantaget bred ämnesrepresentation och jämn könsfördelning ska
eftersträvas.

4

Rättsliga regler i högskolan, Jill Falk
Förvaltningslagen (SFS 2017:900), § 18
6
Riktlinjer om jäv (dnr 1-405/2019)
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