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Förslag till beslut - Prorektor 

HF: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. 

För att vara behörig som ställföreträdare för rektor ska behörighetskraven för anställning 
som professor eller lektor vara uppfyllda. 

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Förordning (2010:1064). 

Bakgrund 
Nuvarande prorektor Agneta Linton är tjänstledig från sin anställning på högskolan från 
och med 16 augusti 2021 och efterträdare behöver utses. En rekryteringsgrupp som bestod 
av Maria Lantz, rektor, Marie-Louise Bowallius, prefekt, Anders Ljungberg, 
Lärarförslagsnämndens ordförande, Nisse Bergman, studentrepresentant och Jan Lindstein, 
HR-enheten utsågs att bereda rekryteringsärendet. En kravprofil/annons (bifogat) utlystes 
och publicerades internt på högskolans intranät och fysiska anslagstavla. Annonsen 
mejlades också till samtliga anställda på högskolan för kännedom. Under perioden 6 
augusti – 1 september hade anställda lärare med professors- eller lektorskompetens 
möjlighet att anmäla sitt intresse. Lärare kunde också nominera någon professor eller 
lektor till uppdraget som prorektor.     

En lärare (man) med lektorskompetens anmälde sitt intresse och sex lärare nominerade 
någon annan. Fem nomineringar omfattade samma lektor (kvinna) och en nominering 
gällde lektorn som inkommit med sin intresseanmälan. Rekryteringsgruppen gick igenom 
de båda kandidaternas CV. I urvalet beaktades uppdragets kravprofil, 
jämställdhetsaspekter, lärarnas återstående anställningstid som lektor och uppdragets 
omfattning. En av kandidaterna uppfyllde samtliga krav och kallades till intervju/samtal 
med rekryteringsgruppen. Efter intervjun var rekryteringsgruppen enig om förslaget.  

- Jenny Althoff har en mycket god kunskap om Konstfacks ämnen och organisation. Dels
genom sin egen bakgrund som både konstnär och designer, men också genom det arbete
hon utfört som ordförande i Lärarförslagsnämnden där hon utvecklat nämndens
kompetenser. Althoff blir varje år nominerad till ”Årets pedagog” av studenter och
kollegor; hon har såväl integritet som förmåga att se saker ur flera perspektiv. Jag ser
mycket fram mot att lära känna Jenny och att arbeta med henne under mina sista år på
Konstfack, säger rektor Maria Lantz.

Förslag till beslut 

Att  utse Jenny Althoff som prorektor i tre år från och med höstterminen 2021. 

Uppdragets omfattning och startdatum beslutas av rektor i samråd med berörd prefekt och 
Althoff.  


	Förslag till beslut - Prorektor

