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Beslutad av högskolestyrelsen 2018-10-10 

 

Process vid förordnande av prorektor samt förlängning  

Högskoleförordningen (1993:100) 

Kap 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.  

Process vid förordnande av prorektor 

Förordnandet som prorektor ska vara ett tidsbegränsat uppdrag. Om möjligt ska förordnande som prorektor 

motsvara rektors mandatperiod med ett halvårs förskjutning. Den nya rektorn har därmed stöd av en insatt 

prorektor vid tillträdet och kan under första halvåret förbereda ärendet om ny Prorektor. 

 

Uppdraget ska ges till behörig person som har en läraranställning* som lektor eller professor vid Konstfack.  

I rekryteringsgruppen ska – förutom rektor – ingå: 

- Lärarförslagsnämndens ordförande  

- en studeranderepresentant (utses av studentkåren)  

- en prefekt (utses av rektor) 

- HR-chef/Bitr HR-chef (bereder ärendet, inklusive tidsplan) 

1) Uppdrag (inkl kravprofil) tas fram av rekryteringsgruppen. Rektor avgör hur synpunkter på denna ska 

inhämtas från verksamheten. Information lämnas till fackliga parter innan uppdrag (inkl kravprofil) 

fastställs av rektor. 

 

2) Rekryteringsgruppen svarar för att information om uppdraget ges på lämpligt sätt internt, så att lärare 

inom en viss tid har möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget eller nominera andra lärare för 

uppdraget. 

 

3) Rekryteringsgruppen svarar för urval bland inkomna intresseanmälningar och nomineringar.  

 

4) Efter urvalsprocess och dialog med rekryteringsgruppen avgör rektor vilken kandidat som ska föreslås 

för uppdraget. De fackliga parterna ska inför MBL-förhandling ges möjlighet att träffa kandidaten. 

 

5) Styrelsen fattar beslut om att utse prorektor på förslag av rektor. 

* Annonsering av uppdrag ska alltid ske internt. Ska uppdraget ingå i en externt utlyst läraranställning ska 

styrelsen fatta beslut om extern utlysning. 

 

Förenklad process vid förlängning av förordnande som prorektor 

Rektor säkerställer att det är känt vid högskolan att en förlängning av förordnandet kommer att föreslås innan 

styrelsen fattar beslut om förlängning. Verksamheten ska ha möjlighet att lämna synpunkter på förlängning, 

vilka redovisas för styrelsen innan beslut fattas. 
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Preliminär tidsplan för rekrytering av prorektor hösten 2018 

- 10/10  Styrelsen fastställer rekryteringsprocess 

- 11/10 - Rekryteringsgrupp tar fram uppdrag/kravprofil (annons) 

- 24/10  MBL-information 

- 25/10 - 14/11  Uppdraget annonseras på intranätet (ca 3 veckor) 

- 14711 - Urval görs av rekryteringsgruppen 

- 30/11  MBL-information, förslag till prorektor 

- 3/12  Utskick till Högskolestyrelsen 

- 12/12   Styrelsen beslutar om att utse prorektor 

 

 

 


