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Underlag inför beslut om förnyad anställning/utlysning av anställning som rektor 

Maria Lantz första anställningsperiod som rektor för Konstfack var mellan 1 juni 2012 

och 31 maj 2018. Anställningen har därefter förnyats en gång (3 år) och avslutas den 31 

maj 2021. Maria Lantz förordnande kan förnyas en andra gång efter beslut av 

regeringen 

Högskolestyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att en enklare hörandeprocess skulle 

genomföras om förlängning av rektors förordnande en andra gång. 

Bakgrunden var bl.a. att Konstfack i pågående process för att driva frågan om förnyad 

ansökan om examensrätt på forskarnivå1 och att öka forskningsvolymen, har ett behov 

av kontinuitet och att rektors roll i denna process är central. Maria Lantz har förklarat 

sig beredd att kvarstå som rektor under den tid som behövs för detta 

Inför hörandet diskuterade styrelsen avvägningen mellan det principiella behovet av 

cirkulation när det gäller tjänster av aktuell art och behovet av att med bibehållen 

kapacitet kunna genomföra ansökningsprocessen på ett effektivt och framgångsrikt sätt. 

Hörandet har genomförts framförallt med fokus på denna frågeställning. 

Hörandet har genomförts av undertecknad styrelseordförande Kristina Rennerstedt, 

tillsammans med styrelsens vice ordförande Marielle Nakunzi under tiden november 

och december 2019. Hörandet genomfördes under november 2019 och vid mötet 

upplyste de hörande om att vi är intresserade av den samlade bilden samt att de hördas 

enskilda uppgifter inte kommer att redovisas separat. Underlag med bakgrund, exempel 

på frågeställningar och kravprofil vid anställningen skickades ut till alla inbjudna och 

var även tillgängligt för övriga via intranätet. 

Vi har träffat ett femtiotal personer varav följande fick en särskild inbjudan; lektorer 

och professor från utbildningens olika huvudområden (ämnesrådsordföranden), 

verkstadsansvariga adjunkter, rektors ledningsråd (prorektor, vicerektor för forskning, 

prefekter, förvaltningschef och bibliotekschef), chefer inom förvaltningen, studentkåren 

samt fackliga företrädare. Därefter erbjöds övrig personal att delta. 

Jämställdhetsaspekten har beaktats under hörandet. 

Den absoluta majoriteten av dem som hörts har betonat Maria Lantz kvalitéer som 

rektor. Samtidigt har det principiella behovet av cirkulation framhållits.  Under 

hörandets gång har Magnus Bärtås, vice rektor för forskning inkommit med ett underlag 

som beskriver och understryker det behov av kontinuitet och effektivitet som följer av 

den förestående processen när det gäller forskningsansökan och som var 

utgångspunkten för frågeställningen. Detta underlag bifogas. 

 

1 UKÄ avslog Konstfacks ansökan om examensrätt på forskarnivå 2011.  
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Mot den bakgrunden förordar vi, efter en samlad bedömning, en förlängning av rektors 

förordnande som motsvarar det beskrivna behovet. Vi föreslår därför att styrelsen 

meddelar departementet av vi anser att en förnyad anställning som rektor om minst 2 år 

är lämplig. Den exakta perioden bör anpassas till rektors avgångsvillkor enligt 

förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag för 

myndighetschefer.    

Det ger Konstfack en god chans att avsluta processen med ansökan om examensrätt på 

ett bra sätt och samtidigt i god tid att inleda sökandet efter en ny rektor som ska 

efterträda Maria Lantz när hennes förordnande går ut. 

 

Förslag till beslut: 

Högskolestyrelsen beslutar att föreslå regeringen att förnya Maria Lantz anställning som 

rektor fr.o.m. 1 juni 2021 t.o.m. 6 juli 2023. 

 

 

 


