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Förslag till intern delegationsordning och arbetsgrupper vid 
Socialhögskolan 2023 

1. Prefekt/ Institutionsstyrelsens ordförande
(Katarina Jacobsson 2021-2023).

Delegationer av institutionsstyrelsen: 
2007-09-19 Nöddelegation tills vidare. 
2007-12-13 Delegation från Antagningsnämnden att handlägga och besluta om antagning till 
psykoterapiutbildningarna i samråd med antagningsavdelningen. 

2. Ställföreträdande prefekt
(Kristina Göransson 2021-2023) Träder in som prefekt vid prefektens frånvaro.

3 Studierektor för forskarutbildningen 
(Kristina Göransson 2021-2023) 

Delegationer av institutionsstyrelsen: 
2022-12-07 Tillgodoräknande av tidigare studier inom forskarutbildningen 

 4 Studierektor för Masterprogrammet och avancerad nivå 
(Leili Laanemets 2021-2023) 

Delegationer av institutionsstyrelsen: 
2010-12-15 Beslut om studieuppehåll i Masterprogrammet SOAR och SASOA 
2021-02-11 Beviljande av studieuppehåll Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. 

  2022-12-07 Tillgodoräknande av tidigare studier som kurser på avancerad nivå. 

2022-12-07 Tillgodoräknande av tidigare studier, samt kunskaper och färdigheter från 
yrkesverksamheter avseende kurser på avancerad nivå i de fall förhandsbesked tidigare meddelats i 
samma ärende. 
2022-12-07 Beviljande av studieuppehåll på utbildning i psykoterapi (kurserna Grundläggande 
psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund 45 hp, Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT- 
grund 45 hp, Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk 
grund 45 hp). 

2022-12-07 Beslut om undantag (dispens) för tillträde till examensarbeteskurser för magister- och 
masterexamen. 
2022-012-07 Beslut om undantag (dispens) för tillträde till kurser inom Hälso- och 
sjukvårdskuratorsprogrammet. 

5  Studierektor för Socionomprogrammet 
(Erika Werner 2021-2023) 

Delegationer av institutionsstyrelsen: 
2022-12-07 Beviljande av anstånd för antagen till Socionomprogrammet 
2022-12-07 Reell kompetensbedömning och validering. Tillgodoräknande av tidigare studier samt 
kunskaper och färdigheter från yrkesverksamhet avseende Socionomprogrammet 
2022-12-07 Tillgodoräknande av kurser i socialt arbete på grundnivå. 
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2022-12-07 Beviljande av studieuppehåll med eller utan platsgaranti för Socionomprogrammets termin 
1-7. 
2022-12-07 Tillgodoräknande av tidigare studier, samt kunskaper och färdigheter från 
yrkesverksamheter avseende kurser inom Socionomprogrammet i de fall förhandsbesked tidigare 
meddelats i samma ärende. 
2022-12-07 Beslut om undantag (dispens) för tillträde till kurser inom socionomprogrammet. 
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4. Kursföreståndare 
Ansvarsbeskrivning för kursföreståndare är fastställd av institutionsstyrelsen 2017-02-08. 
Kursföreståndare utses av prefekten. 

 
Uppdrag 
Ansvarar för kursens genomförande och att undervisningen följer Högskoleförordningen, 
examensordningen samt universitetets och Socialhögskolans övergripande planer, med stöd 
av studierektorerna. Ersättning för kursföreståndaruppdraget inkluderar aktuell termin då 
kursen ges samt förberedande arbete till kommande kurstillfälle. 

 
Ansvarar för den pedagogiska planeringen av undervisning, genomförande och 
examination utifrån de kursplaner som institutionsstyrelsen har fastställt. I detta ingår 
pedagogiskt utvecklingsarbete, ansvar för uppdaterat kursinnehåll i canvas och 
kommunikation med studenter om kursen. Vidare ger kursföreståndaren förslag till 
förändringar vad gäller undervisningsformer, kursplaner, examinationsformer och 
litteraturlistor. 

 
Är examinator och lämnar förslag på ytterligare examinatorer. Ansvarig för att 
studieresultat sammanställs och redovisas. Vid underkänt resultat skall dokumenteras vad 
som kvarstår för godkänt resultat. Hanterar disciplinärenden tillsammans med studierektor. 

 
Samordnar kursens lärarlag. Det innebär bl.a. ett ansvar för att nya lärare introduceras på 
kursen, att lärarna är införstådda med kursens mål, plats i utbildningen och det egna 
utbildningsuppdraget. Föreslår till berörd studierektor personal att anlita till kursen. 
Studierektorerna ansvarar för all bemanning vilken sker i dialog med kursföreståndare och 
prefekt. Samordningen innebär också ett ansvar för att kursen använder tilldelade timmar till 
undervisning enligt beslut från institutionsstyrelse och en redovisning av hur kursens 
tilldelade timmar används och fördelas. 

 
Kursföreståndaren lämnar underlag till schema, gör bedömningar vid tillgodoräknanden 
som berör kursen, genomför kursutvärdering och lämnar kursrapport till berörd 
studierektor, deltar i kursföreståndarmöten samt lämnar underlag för timarvodering för 
externa lärare. 

 
 
 
Kursföreståndarmöten 

 
 

Ersättning 
 

 
 
 
5. Kursplanegruppen 

Deltagare är samtliga kursföreståndare, utbildningsadministrativ personal, 
kontaktbibliotekarier samt studierektorer (sammankallande). Studeranderepresentanter kallas 
till första delen av mötet.  

 
Vid mötena förs minnesanteckningar. 

Tilldelning utifrån kursens omfattning enligt beslut om timtilldelning till kurs. 
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Tillsattes 2019-02-06 av institutionsstyrelsen 
 
Uppdrag 

 
 

Ledamöter 

 
 

Ersättning 

 

 
Syftet med kursplanegruppen är att bereda kursplaner inför beslut i styrelsen och bidra till 
utvecklingen av kvalitet och enhetlighet i kursplaner med avseende på pedagogisk 
utformning men även formalia. Nya kursplaner och ändringar i äldre kursplaner ska 
diskuteras i gruppen. 

 
Kursplanegruppen ska vara en resurs för lärare och kursföreståndare i arbetet med 
kursplaner. Kursföreståndare vars kursplaner ska diskuteras i gruppen uppmanas att delta i 
diskussionen. Det är också möjligt för kursföreståndare och lärare att initiera generella 
frågor i förhållande till kursplaners utformning och innehåll, samt att få hjälp med konkret 
utformning av eller ändringar i kursplaner. 

 
Gruppen diskuterar former för kurser, examinationer och kvalitetsfrågor inom institutionens 
utbildningar. 

 
Kursplanegruppen sammanträder ca tre gånger per termin med anpassning till kommande 
möten i AU och IS. Mötestiderna anslås på den interna hemsidan. Mötena är öppna för alla 
lärare. 

Lärarrepresentant: Lisa Wallander 
Lärarrepresentant: Tina Mattsson 
Studierektor: Leili Laanemets 
Studierektor: Erika Werner 
Utbildningskoordinator: Helena Gyllensvärd (sammankallande) 
Studentrepresentant 

 
Ersättning om 40 timmar per år utgår för lärarrepresentanterna i gruppen. 
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6. Forskarutbildningskollegiet 
 
Tillsattes i samband med forskarutbildningens start 1986. 

 
Uppdrag 

 
 

Ledamöter 

 
 

Ersättning 

 

Forskarutbildningskollegiet är ett forum för informationsutbyte och policyrelaterade frågor 
till forskarutbildningen. Kollegiet diskuterar bland annat former för doktorandkurser, 
examinationer och kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen samt handledningsfrågor och 
doktorandernas forskningssituation. 

 
Kollegiet är rådgivande i frågor om forskarutbildning och i frågor som hänskjuts till 
kollegiet av studierektor för forskarutbildningen, prefekt och/eller institutionsstyrelse. 
Lämnar även förslag på betygsnämndsledamöter och opponenter vid slutseminarier och 
disputation. 

 
Forskarkollegiet sammanträder cirka tre gånger per termin och leds av studierektor för 
forskarutbildningen. 

 
Minnesanteckningar förs vid möten. 

 
Lärare aktiva i forskning och forskarutbildningen. 

 
Doktorandrepresentant deltar vid mötena, dock ej i frågor som rör enskilda doktorander. 

Ordförande: Studierektor för forskarutbildningen 

Sekreterare: Koordinator för forskarutbildningen. 

 
Ingår i arbetet med forskning, forskarutbildning och/eller administrativ tid. 
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8. Socialhögskolans arbetsgrupp för jämställdhet och lika villkor (JoL-gruppen) 
 
Tillsattes 2018-10-17 av institutionsstyrelsen, ersatte den tidigare Jämlik-gruppen och blir nu 
JoL-gruppen för att följa fakultetens omorganisering i form av Kommittén för jämställdhet 
och lika villkor. Samhällsvetenskapliga fakultetens ledamöter i JoL-kommittén består av 
dekan och prefekter vid fakulteten. 

 
Uppdrag 
Gruppens uppdrag är att verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad 
av jämställdhet och lika villkor vid Socialhögskolan. Uppdraget är kopplat till Lunds 
universitets planer och policies kring jämställdhet och lika villkor där det strategiska JoL- 
arbetet syftar till att: 

”…motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och 
möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och 
förordningar.” 

 
På Socialhögskolan arbetar gruppen bland annat med förebyggande av diskriminering och 
jämställdhetsintegrering. Finns hinder för jämställdhet i organisationens styr- och 
beslutsprocesser och hur kan de i så fall undanröjas eller minimeras? 

 
JoL-frågor integreras även i det generella arbetsmiljöarbetet genom att en av gruppens 
ledamöter medverkar i arbetsmiljökommittén. 

 
Anställda ledamöter nomineras av Socialhögskolans personal och beslutas av prefekt. 
Doktorandrepresentant utses av doktorandgruppen och studentrepresentant utses av 
samhällsvetarkåren. Nomineringen och uppdraget gäller under en mandatperiod. 

 
Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelsen eller prefekt, och har också möjlighet att 
själv föreslå uppdrag. Gruppen utser ordförande eller sammankallande inom sig. 

 
Gruppen rapporterar sitt arbete årligen, i februari, till institutionsstyrelsen med start februari 
2023. 

 
 

Ledamöter 

 
 

Ersättning 

Ledamöter 2023 Lärarrepresentant: Em 
Andersson  
Lärarrepresentant: David Hoff 
Lärarrepresentant: Carina Tigervall 

 TA-representant: Annika Petré 
Doktorandrepresentant 
Studeranderepresentant 
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Ersättning om 20 timmar per år utgår för lärare och doktorandrepresentant i gruppen. 
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10. Bedömargruppen för Certificate of International Merits (CIM) 
 
Uppdrag 

 
 

Ledamöter 

 
 

Ersättning 

 

 
 
CIM (Certificate of International Merits) betyder att studenter har samlat erfarenheter av tre 
olika internationella aktiviter. Ansökan bedöms av CIM-gruppen. Underlaget för 
bedömningen utgörs av studenternas slutrapport över internationella aktiviteter och 
reflektioner kring dessa. Gruppen bedömer också vilka aktiviteter som ska kunna 
tillgodoräknas som CIM-aktivitet. 

 
Gruppen rapporterar kortfattat hur det gångna året förlöpt till styrelsen i februari varje år 
med start februari 2023. 

Bedömningen av ansökningar för CIM vid Socialhögskolan görs av en grupp lärare: 
 
Eva-Malin Antoniusson 
Jan Magnusson 
Tabitha Wright Nielsen 

 
Internationell koordinator sköter administration kring ansökningar. 
Internationaliseringsansvarig (f.n. Roberto Scaramuzzino) involveras i arbetet. 

 
Beslut fattas av prefekt. 

 
För arbetet med bedömning av de sökande utgår 30 timmar per år för lärarna i gruppen. 
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11. Pedagogiska rådet 
 
Tillsattes 2020-02-05 av institutionsstyrelsen 

 
Uppdrag 

 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter 2021-2023 

 
 

Ersättning 
 

Det pedagogiska rådet är rådgivande till styrelsen och ledningen gällande 
utbildningskvalitet och pedagogiska frågor. Rådets uppdrag sammanfaller med 
mandatperioderna.  

 
Det pedagogiska rådet… 
• ska särskilt bevaka kvalitet och helhet i Socialhögskolans utbildningsprogram utifrån 
examensmålen. 
• diskutera former för kurser, examinationer och kvalitetsfrågor inom institutionens 
utbildningar. 
• ska analysera och kommentera tänkbara konsekvenser av förändringsförslag. 
• uppmuntras också att bidra med egna innovativa förslag till förändring i dialog med 
studierektorerna. 

 
Sammansättningen av rådet ska vara fyra lärarrepresentanter av vilka en ska vara 
styrelseledamot och en professor, studierektorer på grundutbildningen och avancerad nivå, 
en administrativ utbildningsexpert, en studentrepresentant. Gruppen sammanträder ca 2 ggr 
per termin. 
 
Ett särskilt uppdrag inför nästa mandatperiod (2024-2026) är att se över 
uppdragsbeskrivningen med utgångspunkt i rådets gjorda erfarenheter. Resultatet av rådets 
arbete redovisas till styrelsen kontinuerligt genom studierektorerna samt i form av konkreta 
förslag till beslut i IS.  

Lärarrepresentant: Kerstin Svensson 
Lärarrepresentant: Torbjörn Hjort 
Lärarrepresentant: Lupita Svensson 
Lärarrepresentant: Lisa Wallander 
Studierektor Erika Werner 
Studierektor Leili Laanemets 
Studentrepresentant 

Ersättning om 20 timmar per år utgår för lärare i gruppen. 
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12. Arbetsmiljökommittén 
 
Tillsattes 2020-02-05 av institutionsstyrelsen 

 
Uppdrag 

 
 

Ledamöter 

 
 

Ersättning 
 

Gruppens övergripande syfte är att främja institutionens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Gruppen fungerar som ett ledningsstöd och ska särskilt bevaka följande områden: 

• att följa upp institutionens systematiska arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på den 
psykosociala arbetsmiljön. 

• att fungera som referensgrupp till ledningen kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 
Gruppen förväntas ha 1–2 möten per termin. 

Ordf./Prefekt: Katarina Jacobsson 
Skyddsombud: Tina Mattsson och Anneli 
Nielsen.  
Krissamordnare: Ellinor Weise 
Krissamordnare (studenter): Ulrika Reichert 
JoL-representant: Em Andersson 

Ersättning om 20 timmar per år utgår för lärare i gruppen. 
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