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Ledamöter i Anställningsnämnden 
 

Bakgrund 

Till varje fakultet skall vara knuten minst en anställningsnämnd för beredning av 
ärenden rörande rekrytering och befordran av lärare. Anställning och befordran av 
lärare med huvudsaklig tjänstgöring inom området för utbildningsvetenskap skall 
handläggas av en anställningsnämnd inom den närmast berörda fakulteten under 
medverkan av företrädare för området för utbildningsvetenskap. Det ankommer på 
rektor att fastställa en för anställningsnämnderna gemensam instruktion. 
 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar: 

- att för perioden 2018-07-01 tills vidare, dock längst till och med 2021-01-31 
utse de i Bilaga 1 föreslagna ledamöterna. 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Ledamöter i Tekniska fakultetens anställningsnämnd under perioden 
2018-07-01 – 2021-01-31 

 

Delges: 

Utsedda ledamöter och suppleanter i AN 

Dekanus Utbildningsvetenskap 

Rektor 

HR-direktören 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande 

och föredragande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus 

Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar 

Holmberg, Lena Miranda, Amanda Granqvist och Magdalena Smeds. Vidare har 

närvarit allmänföreträdare Helene Fogelberg, facklig företrädare Janerik Lundquist, 

kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Ledamöter i Tekniska fakultetens 

anställningsnämnd under perioden  

2018-07-01 – 2021-01-31 

Enligt rektors beslut (DNR LIU-2011-01983) om ”Gemensam instruktion för 
anställningsnämnd vid Linköpings universitet” ankommer på varje fakultetsstyrelse 
vid universitetet att inrätta de anställningsnämnder som krävs för upprätthållandet 
av ett strategiskt inriktat och effektivt bedrivet rekryteringsarbete.  

Vid Tekniska fakulteten ska tills vidare finnas en (1) anställningsnämnd 
och den ska ha följande sammansättning under perioden 2018-07-01 – 
2021-01-31 om inte fakultetsstyrelsen dessförinnan fattar ett annat beslut: 
 
 
Ledamöter  Ersättare (ej personliga)   
Ulf Nilsson (IDA), ordförande Jonas Löwgren (ITN) 
Karin Enander (IFM) Maria Huge-Brodin (IEI) 
Anders Klarbring (IEI)   
Jana Björn (MAI) 

Nämnden utser vice ordförande inom sig.  

Härutöver har berörd studentkår (LinTek) rätt att utse en ledamot med ersättare. 
De fackliga organisationerna äger rätt att utse en representant med närvaro- och 
yttranderätt. 

Rektor har vidare beslutat att vid anställning av lärare med huvudsaklig 
tjänstgöring inom Området för utbildningsvetenskap ska till berörd 
anställningsnämnd adjungeras en till tre ledamöter med personliga ersättare, vilka 
utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap. En sådan adjungerad ledamot har 
rösträtt vid nämndens sammanträde i de ärenden som direkt berör 
utbildningsvetenskap. 

För anställningsnämndens arbete gäller förutom rektors instruktion vad som 
närmare följer av ”Arbetsordning vid Linköpings universitet”, universitetets 
”Anställningsordning” samt ”Riktlinjer för anställningsnämnderna vid Linköpings 
universitet”. Därutöver gäller fakultetsstyrelsens delegationsordning (för 
närvarande DNR LIU-2016-00001) särskilt avseende utseende av docent. 

 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
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