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Antaget av kommunstyrelsen 2016-08-31, § 15, med ändring 2018-12-17, § 30

Reglemente för Huddinge kommuns högskoleråd
1 § Uppgifter

Rådet ska vara ett samverkansforum mellan Huddinge kommun och lärosätena i
kommunen.
Rådet ska ha till uppgift att vara det organ där principiella samverkansfrågor
diskuteras inom områden som verksamhetsutveckling, personalförsörjning och
attraktiv arbetsgivare samt sysselsättning och tillväxt.

2 § Organisatorisk tillhörighet

Högskolerådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

3 § Sammansättning och mandattid
Rådet ska bestå av följande ledamöter:

Tre ledamöter i rådet väljs av kommunstyrelsen i Huddinge kommun för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt
rum i hela landet. Kommunstyrelsen utser även ordförande och vice ordförande i
rådet.
Därutöver ingår följande tjänstemän i rådet; kommundirektören, kommunens
koordinator för samverkan med akademierna, kommunens HR-direktör,
näringslivschef samt gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör.
Lärosätena i kommunen – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan,
Röda Korsets högskola, Södertörns högskola och Stockholms Musikpedagogiska
Institut (SMI) – ska utse var sin representant till rådet.
Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) ska utse en representant till rådet.
Rådet äger i förekommande fall adjungera en person att tillfälligt delta i möte med
rådet.

4 § Administrativ service

Rådet ges administrativt stöd i form av sekreterare från kommunstyrelsens
förvaltning som i samråd med ordföranden bland annat ska sköta utskick och föra
protokoll som ska delges kommunstyrelsen.

5 § Sammanträden

Rådet sammanträder 3 - 4 gånger per år på tid och plats som ordförande
bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och
på lämpligt sätt tillställs varje ledamot. Kallelsen bör åtföljas av
föredragningslista. Det åligger ordföranden att leda rådets arbete och
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sammanträden. Ordföranden ansvarar även för att protokoll förs vid
sammanträdena.

6 § Övrigt

Utöver vad som framgår i detta reglemente bestämmer Huddinge kommuns
högskoleråd vilka arbetsformer som i övrigt ska tillämpas.
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