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1. Förutsättningar 
Ur Uppsala universitets arbetsordning:  
”11 ledamöter utses bland övriga anställda efter nomineringsförfarande på det sätt som 
konsistoriet beslutar om. Dessa utses av en grupp bestående av representanter för övriga 
anställda. Gruppen utses på det sätt som konsistoriet beslutar om. Gruppen ska bestå av 
sex ledamöter och sammansättningen ska vara representativ för övriga anställda i 
universitetets organisation baserat på årsarbetskrafter. Mandaten i universitetskollegiet 
fördelas utifrån gruppen övriga anställda baserat på årsarbetskrafter.  
 
Ledamöter som utses inom gruppen övriga anställda utses för tre år i taget med 
möjlighet till en sammanlagd mandattid på nio år.  
 
Representanter i gruppen som utser ledamöter inom gruppen övriga anställda och de 
som utses till ledamöter i universitetskollegiet inom gruppen övriga anställda ska ha en 
anställning vid Uppsala universitet och  
 
- inte ingå i ett vetenskapsområdes krets av personer med vetenskaplig kompetens och  
- vara tillsvidareanställd omfattande minst 50 % av heltidsanställning.”1 
 
Doktorander tillhör inte denna kategori ledamöter utan ingår i kategorin studenter.2 
 

2. Grupp som utser övriga anställda 

2.1 Fördelning och utseende av de sex representanterna 
Representanterna till gruppen utses av universitetsdirektören efter 
nomineringsförfarande. Representanterna utses bland inkomna nomineringar. 
Vetenskapsområdenas representanter utses efter förslag från respektive 
vetenskapsområde efter nomineringsförfarande.  
Representanterna i gruppen som utser övriga anställda fördelas utifrån årsarbetskrafter3 
enligt följande:  

- 3 representanter från universitetsförvaltningen4, 
- 1 representant från respektive vetenskapsområde. 

 

                                                 
1 Arbetsordning för Uppsala universitet, 6 kap. 1§ (UFV 2017/95). 
2 Arbetsordning för Uppsala universitet, 6 kap. 1 § (UFV 2017/95). 
3 Gruppens sammansättning baseras på årsarbetskrafter för övriga anställda per 2022-05-05. 
4 Övriga anställda vid, SCAS, UU Innovation, UU Samverkan och universitetsbiblioteket representeras av 
universitetsförvaltningen. 
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Representanterna i gruppen som utser övriga anställda ska representera en bredd av 
befattningar och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.  

2.2 Mandatperiod 
Gruppens mandatperiod börjar så snart den är utsedd och löper till 2025-08-30.  
 

2.3 Gruppens uppgifter 
Gruppen som utser övriga anställda har till uppgift att utse de 11 ledamöterna och 
suppleanterna som representerar övriga anställda i universitetskollegiet.5 Gruppen håller 
i processen, bereder nomineringarna och tillser att ledamöterna som utses är 
representativa för gruppen övriga anställda samt eftersträvar att ledamöterna har en 
jämn könsfördelning.  
 
Gruppen kommunicerar information om processen till de berörda delarna av 
organisationen.  
 
Gruppen utser ordförande och vice ordförande inom sig. Ordföranden har utslagsröst. 
Gruppen beslutar om sina egna arbetsformer utöver vad som framgår av detta beslut. 
 
En representant i gruppen som utser övriga anställda kan inte utses som ledamot i 
universitetskollegiet under sitt uppdrag i gruppen om representanten inte först begär och 
beviljas entledigande från uppdraget. 
 

3. Ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet 
(tillika permanent hörandeförsamling) 

3.1 Fördelning och utseende av de 11 ledamöterna för övriga anställda 
Enligt arbetsordningen utses ledamöterna av gruppen bestående av sex representanter 
för övriga anställda (se avsnitt 2). De 11 ledamöterna fördelas utifrån årsarbetskrafter6 
enligt följande:  
 

- 4 ledamöter för universitetsförvaltningen,7 
- 2 ledamöter från respektive vetenskapsområde, 
- 1 ledamot från universitetsbiblioteket. 

                                                 
5 Arbetsordning för Uppsala universitet, 6 kap. 1 § (UFV 2017/95). 
6 Baseras på årsarbetskrafter för övriga anställda per 2022-05-05. 
7 Övriga anställda vid, SCAS, UU Innovation och UU Samverkan representeras av och är valbara inom denna grupp. 
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För varje ledamot ska en personlig suppleant utses. Ledamöterna och suppleanterna 
utses efter nomineringsförfarande.  
 

Det ska eftersträvas att ledamöterna som representerar övriga anställda i 
universitetskollegiet kommer från olika organisatoriska enheter och representerar en 
bredd av befattningar. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas. 
 

3.2 Ledamöternas uppgifter 
I Uppsala universitets arbetsordning fastställs att Universitetskollegiet utgör 
hörandeförsamling vid processen att ta fram förslag på rektor och utse prorektor.8 
Universitetskollegiet ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
nomineringsperson samt förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.9  
 

4. Nomineringsförfarande 
En person som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat att åta sig uppdraget om 
den blir utsedd. För att kunna nominera ska personen själv tillhöra kategorin övriga 
anställda enligt arbetsordningens definition.  
 
En nominering ska innehålla en motivering till varför personen anses vara lämpad att 
företräda övriga anställda samt uppgift om den nominerades anställning och befattning. 
Det ska även framgå vem som nominerar och var denne är anställd samt dennes 
befattning. 
 
Nominering där något av ovanstående saknas eller som inlämnats av annan person än 
övrig anställd ska ej beaktas. 
 

5. Tidplan  
2022 
14 juni: beslut i konsistoriet om former för att utse ledamöter för övriga anställda.  
juni: anmodan skickas ut gällande utseende av gruppen som utser övriga anställda. 
juni-22 augusti: nomineringstid till gruppen som utser övriga anställda. 

                                                 
8 Arbetsordning för Uppsala universitet, 6 kap. 2 § (UFV 2017/95). 
9 Arbetsordning för Uppsala universitet, 6 kap. 4 § (UFV 2017/95). 
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29 augusti: gruppen som utser ledamöter för övriga anställda tillsatt. 
7–28 september: nomineringstid till ledamöter för övriga anställda i 
universitetskollegiet. 
29 september-13 oktober: beredning i gruppen som utser övriga anställda.  
14 oktober: ledamöterna för övriga anställda i universitetskollegiet ska vara utsedda.  
Gruppen som utser dessa lämnar beslutet över vilka som utsetts till konsistoriets 
sekreterare. 
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras vid behov. 
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