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1. Beskrivning 
Instruktionen för Språkrådet vid Umeå universitet anger Språkrådets sammansättning och uppdrag. 

2. Bakgrund 
Språk och kommunikation är en kvalitets- och trovärdighetsfråga i Umeå universitets verksamhet. 
I Språkpolicy för Umeå universitet (FS 1.1-2467-18) anges att det ska finnas en stödfunktion i form 
av ett språkråd eller motsvarande vid Umeå universitet med deltagande från samtliga fakulteter, 
Universitetsledningen, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket samt studenterna. 
Språkrådets sammansättning och uppgift fastställs av rektor genom denna instruktion.  
 
I följande instruktion har studentperspektivet, tillgänglighetsperspektivet och internationella 
perspektiv integrerats. På grund av dokumentets innehåll och natur har arbetsmiljö-, samverkans-, 
och hållbarhetsperspektivet inte integrerats. Styrdokumentet bedöms få positiva konsekvenser för 
jämställdheten vid Umeå universitet sett till rådets uppdrag. 

3. Sammansättning och mandatperiod 
3.1. Sammansättning 
 
Språkrådet vid Umeå universitet ska bestå av tio (10) ledamöter som utses av rektor, varav en 
student som utses på det sätt som studentkårerna gemensamt kommer överens om, enligt 
följande: 
 

• en företrädare från universitetsledningen, eller den som rektor utser (ordförande)   
• två ledamöter från Humanistiska fakulteten 
• en ledamot från Medicinska fakulteten 
• en ledamot från Samhällsvetenskapliga fakulteten 
• en ledamot från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
• en ledamot från Universitetsbiblioteket 
• två ledamöter från Universitetsförvaltningen som även bistår med sekreterar- och 

handläggarstöd 
• en student. 

3.2 Mandatperiod 
Mandatperioden ska i normalfallet vara fyra år med undantag av student, vilket framgår av 
studentkårernas beslut om utseende (i normalfallet ett år). Om en ledamot avgår under 
förordnandetiden ska en ny ledamot utses av rektor för återstoden av tiden. 

4. Uppdrag 
Språkrådet har i uppdrag att  
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• vara rådgivande i viktigare språkfrågor rörande verksamhetens övergripande inriktning 
och utveckling 

• vara rådgivande inför beslut som rör exempelvis benämningar på befattningar och 
titulatur, utbildningar, organisatoriska enheter, skyltning, funktioner, byggnader och 
lokaler 

• bereda och lämna förslag till rektor på beslut som främjar universitetets språkarbete 
• i övrigt främja universitetets språkarbete. 
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