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Beslut om förnyad anställning som rektor 

Högskolestyrelsens fattade den 2020-05-20 beslut om att föreslå regeringen att förnya 
Maria Lantz anställning som rektor fr.o.m. 1 juni 2021 t.o.m. 6 juli 2023. 

För att styrelsen ska vara beslutsför behöver hälften av ledamöterna, bland dem 
ordförande och rektor närvara. Eftersom rektor inte kan delta i beslutspunkten om 
förnyad anställning gällande sig själv, krävs att prorektor istället närvarar. Vid 
beslutstillfället i maj var prorektor inte närvarande. Det innebär att styrelsen inte var 
beslutsför när beslutet fattades. Styrelsen föreslås därför fatta ett nytt beslut i ärendet. 

Till grund för detta beslut bifogas de handlingar som skickades ut inför mötet i maj. I 
förslaget har dock slutdatum ändrats från den 6 juli 2023 till den 31 juli 2023, dvs den 
sista dagen i den föreslagna månaden, efter rekommendation från Regeringskansliet. 

Av beslutet ska det också framgå om styrelsen varit enig i sitt beslut eller om det 
funnits avvikande mening.  

Erfarenheten av Regeringskansliets handläggningstider och det faktum att rektors 
nuvarande förordnande löper ut den 31 maj innebär att denna punkt bör justeras på 
sammanträdet (omedelbar justering) så att tidigare inskickade handlingar till 
regeringen snarast kan kompletteras med ett aktuellt beslutsprotokoll. 

Utdrag ur Högskoleförordningen 2 kap Styrelseärendenas handläggning 

4 §   Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden 
och rektor, är närvarande. Förordning (1997:1123). 

6 §   Ärenden skall avgöras efter föredragning. Förordning (1998:1003). 

10 §   Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som 
rektor bestämmer. Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.  
Förordning (2010:1064). 

 

Förslag till beslut: 

Högskolestyrelsen beslutar att föreslå regeringen att förnya Maria Lantz anställning som 
rektor fr.o.m. 1 juni 2021 t.o.m. 31 juli 2023. 

 

 


