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1. Beskrivning 

Instruktionen anger sammansättning och uppdrag för styrelsen för Umeå universitetsbibliotek. 

2. Bakgrund 

Umeå universitets arbetsordning fastställer att det ska finnas ett universitetsbibliotek benämnd 

Umeå universitetsbibliotek. Styrelsen för Umeå universitetsbibliotek (här efter även benämnd 

”styrelsen” eller ”biblioteksstyrelsen”) har att besluta om organisationen vid universitetsbiblioteket 

efter förslag från överbibliotekarien. Överbibliotekarien har ansvar för att under 

biblioteksstyrelsen leda och utveckla verksamheten. Överbibliotekarien representerar biblioteket 

utåt mot biblioteksvärlden och statliga myndigheter med flera, men även inåt gentemot 

universitetet, dess administration, fakulteter och studenter. Överbibliotekarien är chef för 

universitetsbiblioteket och anställs av rektor. Biblioteksstyrelsens sammansättning och uppgift 

fastställs av rektor. Föreliggande instruktion utgör denna bestämmelse. 

 

I följande instruktion har studentperspektivet integrerats. På grund av dokumentets innehåll och 

natur har, arbetsmiljö-, samverkans-, internationaliserings-, tillgänglighets- och 

hållbarhetsperspektivet inte integrerats. Styrdokumentet bedöms inte få några konsekvenser för 

jämställdheten vid Umeå universitet. 

3. Sammansättning och mandatperiod 

3.1  Sammansättning 
 

Biblioteksstyrelsen ska bestå av elva (11) ledamöter enligt följande: 
 

• en företrädare från universitetsledningen, eller den som rektor utser (ordförande)   

• överbibliotekarien 

• en extern ledamot från annat universitetsbibliotek eller utanför akademin som utses av 
rektor efter nominering av överbibliotekarien efter samråd med personalen vid 
universitetsbiblioteket. 

• dekan, prodekan eller vicedekan i resp. fakultetsledning eller den som dekan/motsvarande 
utser (4)  

• föreståndare, eller biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan eller den föreståndaren 
utser (1)  

• tre studenter som utses på det sätt som studentkårerna gemensamt kommer överens om. 
 

Två företrädare för personalen vid universitetsbiblioteket har närvaro- och yttranderätt vid 
biblioteksstyrelsens sammanträden. Dessa företrädare utses av personalorganisationerna. 
 

4. Mandatperiod 
Ledamöternas mandat följer de fyraåriga mandatperioderna för fakultetsledningarna med 

undantag av studenterna som i normalfallet utses för ett år. Om en ledamot, som utses av rektor, 

avgår under förordnandetiden ska ny ledamot utses för återstoden av tiden. 
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5. Uppdrag 
Styrelsen har att  

 

• besluta om viktigare frågor rörande verksamhetens övergripande inriktning och utveckling 

• besluta om organisationen vid Umeå universitetsbibliotek efter förslag från 

överbibliotekarien,  

• inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning, 

• fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för Umeå universitetsbibliotek 

gemensamt, 

• fastställa budget och bokslut för Umeå universitetsbibliotek gemensamt, 

• fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för arbetsenheter vid Umeå 

universitetsbibliotek, 

• fastställa budget och bokslut för arbetsenheter vid Umeå universitetsbibliotek, 

• bereda och till rektor avlämna förslag avseende anställning som överbibliotekarie samt 

• i övrigt främja universitetsbibliotekets verksamhet. 
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