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1 Förutsättningar
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetsordning för Uppsala universitet (2011-10-17, UFV 2011/1724) är konsistoriets beslut om
universitetets övergripande organisation och ansvarsfördelning. Arbetsordningen innefattar bl.a.
vilka frågor konsistoriet ska besluta om, liksom vilka av rektors beslutsbefogenheter som inte får
delegeras.
Ledningsansvaret vid universitetet går från rektor via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan
som är ordförande i fakultetsnämnd till prefekt. Ledningsansvaret för den universitetsövergripande
administrativa verksamheten går från rektor via universitetsdirektören till avdelningschefer inom
universitetsförvaltningen.
Ledningsansvaret för universitetsbibliotekets verksamhet går från rektor till överbibliotekarien.
Universitetsbibliotekets uppgift är att med ansvar för den vetenskapliga informationsförsörjningen
vara en del av universitetets infrastruktur. Universitetsbiblioteket ska bidra med kvalificerade
servicefunktioner och utgöra en integrerad del av de vetenskapliga miljöerna. Biblioteket ska även
samverka med det omgivande samhället, och i enlighet med bibliotekslagen 6 § ge biblioteksservice
i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt. Biblioteket ska förvärva, systematisera, bevara,
tillhandahålla och informera om digitalt, tryckt, otryckt, och på annat sätt publicerat material av
värde för forskning och utbildning på alla nivåer. Biblioteket ska bidra till forskning och utbildning
genom informationssökning, användarutbildning och annan bibliografisk och biblioteksteknisk
service samt delta i informationstekniskt utvecklingsarbete.
Bibliotekets verksamhet består av bruksbiblioteksverksamhet, universitetsgemensamma ändamål och
biblioteksgemensamma funktioner.
Universitetsbiblioteket leds av överbibliotekarien med övergripande ansvar för verksamheten.
Rektor är överbibliotekariens chef och har ledningsansvar gentemot denna. Överbibliotekarien
ansvarar inför rektor för uppgifternas genomförande.

Rättsliga förutsättningar
Av 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår i vilka frågor konsistoriet ska besluta.
Enligt högskoleförordningen 2 kap. 3 § ska andra frågor än de i 2 § avgöras av rektor, om inte annat
är föreskrivet i lag eller förordning eller konsistoriet beslutat något annat. Rektor får enligt högskoleförordningen 2 kap. 13 § delegera sina uppgifter, om inte annat är föreskrivet.

Delegation av beslutanderätt
Överbibliotekarien får enligt denna delegation vidaredelegera beslutanderätter till annan befattningshavare inom universitetsbiblioteket, om inte rektor beslutat annat. Överbibliotekarien har ledningsansvar för den befattningshavare, till vilken delegation har skett, vilket medför ansvar för tillsyn och
uppföljning av delegerade uppgifter.
Det förutsätts att befattningshavare som får delegation har den självständighet och de kvalifikationer
som krävs för uppdraget. Delegation ska vara skriftlig och undertecknad av den som delegerar
uppgiften. När den är riktad till en befattningshavare bör delegationen även signeras av den som får
beslutanderätten. En delegation kan när som helst återkallas, helt eller delvis.
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2 Uppgifter
Överbibliotekarien har ansvar för att leda, styra, utveckla, planera och följa upp verksamheten och
har befogenhet att fatta beslut i enlighet med denna beskrivning. Inom ramen för fastställt uppdrag
beslutar överbibliotekarien i frågor som rör universitetsbibliotekets verksamhet, med undantag av
sådana beslut som ska fattas av konsistoriet eller rektor, eller som genom beslut av konsistoriet eller
rektor har delegerats till nämnder eller till andra befattningshavare.
Samråd med rektor ska ske före beslut i ärenden som är av principiell betydelse.
Överbibliotekarien ska
1. verka för hela universitetets utveckling,
2. ha ledningsansvar för universitetsbibliotekets verksamhet och ansvara för dess utveckling som
professionell kunskapsorganisation och miljö för forskning och utbildning,
3. ansvara för utvecklingen av universitetsbibliotekets infrastrukturella stöd till universitetet i form
av vetenskaplig informationsförsörjning och insatser inom forskning och undervisning,
4. ansvara för att universitetets mål och strategier, föreskrifter, riktlinjer och övriga beslut följs
inom universitetsbibliotekets verksamhet,
5. ansvara för att universitetsbibliotekets verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och förordningar
samt ansvara för intern styrning och kontroll,
6. ha arbetsgivaransvar för universitetsbiblioteket,
7. ansvara för universitetsbibliotekets ekonomi,
8. ingå avtal för Uppsala universitet inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde,
9. besluta om att inleda rekrytering, besluta om anställning och ingå anställningsavtal vid
universitetsbiblioteket,
10. ingå övriga avtal för universitetsbiblioteket,
11. ansvara för arbetsmiljö inom universitetsbiblioteket enligt rektors beslut om uppgiftsfördelning i
det systematiska arbetsmiljöarbetet,
12. besluta om mål för universitetsbibliotekets interna verksamhet,
13. inom universitetsbibliotekets sakområde ta fram förslag till ändringar i universitetets lokala
regelverk,
14. inom universitetsbibliotekets sakområde tillse att regeländringar införlivas i universitetets
verksamhet,
15. inom universitetsbibliotekets sakområde tillse att interna rutiner finns inom universitetet,
16. fullgöra universitetsbibliotekets skyldigheter gentemot personalorganisationerna inom ramen för
kollektivavtal,
17. utse sin ställföreträdare,
18. utse representanter för universitetsbiblioteket i universitetets organ,
19. besluta om en arbetsordning för universitetsbiblioteket, och
20. i övrigt stå till rektors förfogande.
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Ovanstående punkter 12 och 17-20 får inte delegeras vidare.
Oavsett om överbibliotekarien har delegerat beslutanderätten i ovanstående frågor, har överbibliotekarien ansvar för universitetsbibliotekets utveckling och det övergripande ledningsansvaret
för verksamheten samt ansvar för intern styrning och kontroll och för den samlade ekonomin inom
universitetsbiblioteket.
En sammanställning över delegationer i det centrala interna regelverket återfinns i universitetets
delegationsordning på http://delegationer.uu.se. Interna föreskrifter och riktlinjer för olika
sakområden enligt punkt 4 återfinns i universitetets mål- och regelsamling på http://regler.uu.se.

3 Beslut
Härmed beslutas att uppgifter fördelas och beslutanderätter delegeras enligt ovan till
överbibliotekarien.

Uppsala 2013-

-

…………………………….
Eva Åkesson

Härmed intygar jag att jag tagit del av och är införstådd med denna fördelning av uppgifter och
delegationer.

Uppsala 2013- -

…………………………….
Lars Burman
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