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6 Beslut om utseende av arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till förbättrad 
process för rekrytering av rektor och prorektor 

PM från universitetsledningens kansli 2018-01-29 
Bilaga § 6 
Dnr STYR 2017/1743 
Föredragande: Cecilia Billgren 

Vid Lunds universitet är samråd och förankring viktiga principer vid utseende av ledare. Det 
är av största värde att bevara detta samråd och vi behöver hitta former för en väl förankrad 
process för arbetet med att ta fram styrelsens förslag till rektor och utseende av prorektor. 

Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp med uppdrag att: 
- ta fram förslag till utformning av framtida process för rekrytering av rektor och prorektor.

Processen ska ta hänsyn till universitetskollegiets behov av transparens samtidigt som den
värnar kandidaternas integritet,
- undersöka möjligheterna för och eventuellt ta fram förslag till en förenklad process då
prorektor utses för kortare tid än en hel rektorsperiod.

Gruppen ska tillvarata erfarenheterna från såväl den senaste som tidigare rekryterings-
processer, bl a genom att ta del av de synpunkter som framförts i skrivelser från 
universitetskollegiet, genom att intervjua beredningsgruppen samt i övrigt ta in synpunkter 
från personer som på olika sätt kan bidra i arbetet. Gruppen ska också ta del av erfarenheter 
från andra lärosäten. 

Gruppens sammansättning ska vara: 
- ordförande samt ytterligare tre ledamöter som utses av styrelsen
- fyra ledamöter som utses av universitetskollegiet

En representant från vardera personalorganisation har rätt att delta i gruppens möten. 

Universitetsledningens kansli står för administrativt stöd till gruppen.  

Gruppen ska vid styrelsemöte i juni 2018 ge en lägesrapport till styrelsen och senast 
30 september 2018 ska ett förslag lämnas till styrelsen. 

Styrelsen beslutar att utse följande personer till ledamöter i gruppen 

Jens Oddershede (ordförande) 
Wanja Lundby-Wedin 
Tommy Andersson  
Johan Reimer 

Vid protokollet 
Cecilia Billgren 

Justeras  
Jonas Hafström   
Ann-Katrin Bäcklund 


