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Ny rektor - utseende av samrådsgrupp för lärare 
 
Bakgrund 
Rektor utses av regeringen på förslag från Universitetsstyrelsen. Universitets-
styrelsen har för ändamålet fastställt en procedur för rekrytering av rektor (DNR 
LIU-2019-02854) där det framgår att arbetet leds av en Rekryteringsgrupp 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt styrelsens 
ordinarie lärar- och studentrepresentanter.  

I proceduren ingår att ett hörandeförfarande genomföras med fyra särskilt 
utsedda samrådsgrupper – för lärarna, studenterna, universitetets akademiska och 
administrativa ledning samt övriga anställda. Den grupp som utgörs av lärare ska 
bestå av 30 personer, varav 
 

• 12 utses av styrelsen för Tekniska fakulteten,  
• 8 utses av styrelsen för Filosofiska fakulteten,  
• 7 utses av styrelsen för Medicinska fakulteten och  
• 3 utses av styrelsen för Området för utbildningsvetenskap. 

 
Samrådsgrupperna är samrådsorgan i den bemärkelsen att de ger sina reflektioner 
och perspektiv gällande kandidaterna till rekryteringsgruppen. Samrådsgrupperna 
är inte beslutande organ. 

Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN och MAI har till dekanus 
nominerat 2 eller 4 kandidater (lika antal kvinnor och män). Fakultetsledningen har 
därefter satt samman nedanstående förslag grundat på institutionernas storlek. 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att utse följande 12 personer att ingå i samrådsgruppen för lärare  
o Zebo Peng, IDA 
o Jonas Stålhand, IEI 
o Maria Björklund, IEI 
o Magnus Karlsson, IEI 
o Helena Herbertsson, IFM 
o Johanna Rosén, IFM 
o Jordi Altimiras, IFM 
o Karin Wårdell, IMT 
o Michael Felsberg, ISY 
o Camilla Forsell, ITN 
o Daniel Simon, ITN 
o Elina Rönnberg, MAI 
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Beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Delges: 
Utsedda personer  
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Rektor 
Jenny Ljung 
 
 
 

 
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, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Magnus 
Borga, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Ludwig Modahl 
Edström, Ellen Forsberg och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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