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Dekanus vid naturvetenskapliga fakulteten bryter mot 
Göteborgs universitets arbetsordning 
På institutionsmötet för Biologi och Miljövetenskap (BioEnv) som hölls torsdagen den 18 
december meddelade prefekten, Ingela Dahllöf, att dekanus, Elisabeth Ahlberg, talat om att 
hon inte kommer att godkänna Ingela Dahllöf som prefekt för institutionen för Biologi och 
miljövetenskap efter att hennes nuvarande period går ut vid halvårsskiften. 

Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet utser dekanen prefekten efter förslag från 
beredningsgruppen. Det som jag anser är fel är att dekanus innan beredningsgruppen utsetts 
och startat sitt arbete med att ta fram förslag på ny prefekt för BioEnv redan meddelat att hon 
inte kommer att godkänna Ingela Dahllöf om beredningsgruppen föreslår henne. Arbetet med 
att ta fram ett förslag på en ny prefekt skall ske i samråd vilket ju innebär att först måste 
beredningsgruppen utses och börja arbeta och under detta arbete skall samråd med dekanen 
ske, nu föregår dekanus hela processen. Kanske är detta inte ett brott mot de lagar och 
förordningar som styr verksamheten vid ett universitet men det måste bryta mot praxis och 
god sed. Det är också oklart om det finns ett dekanbeslut i frågan eller om Elisabeth Ahlberg 
bara utryckt sin personliga åsikt. 

Det framkom också under institutionsmötet att dekanus av någon anledning inte själv ville 
meddela institutionens medarbetare sitt ställningstagande men hade vid ett möte med Ingela 
Dahllöf talat om att hon ville att informationen skulle spridas vilket innebar att Ingela Dahllöf 
själv fick informera om detta. Jag ställer sig mycket frågande till varför dekanus inte själv 
informerade institutionens medarbetare om sitt ställningstagande och de bakomliggande 
orsakerna till detta utan lägger över detta på prefekten? Är det förenligt med GUs personal-
policy och Vision 2020? 

Det som framkom på institutionsmötet är att anledningen till dekanus ställningstagande är att 
Ingela Dahllöf enligt dekanus har en alltför kritisk hållning i prefektrådet och skapar oro i 
organisationen.  Jag ifrågasätter starkt att något av dessa argument skulle vara anledning till att 
inte blockera Ingela Dahllöf som prefekt för Bioenv om beredningsgruppen (institutionens 
personal) föreslår henne.  Har vi inte högre i tak på Göteborgs universitet? 
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Jag är mycket intresserad av hur rektor, som chef för dekanerna, ställer sig till detta agerande 
som jag personligen anser är helt förkastligt och inte förenligt med ledningen ett modernt 
universitet på någon nivå. Jag är också intresserad av om det finns ett dekanbeslut i frågan 
eller om det fortfarande bara är ett uttalande från dekanus och givetvis skulle det vara 
intressant att få veta orsakerna bakom detta för att Ingela skapar oro och har en för kritisk 
hållning i prefektgruppen/organisationer kan ju inte vara skäl nog. 

Värt att notera är att Ingela Dahllöf i BioEnv´s arbetslivsbarometer har ett mycket högt 
förtroende bland de anställda – Olle Persson, professor i psykologi och ansvarig för GUs 
enkäter i dessa sammanhang, sa spontant “Jag tror aldrig jag sett så högt förtroende för en 
chef”.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Michael Axelsson 

  

Kopia till:       Registrator 

Dekanus, Elisabeth Ahlberg 

                        Prefekt, Ingela Dahllöf 

                        Proprefekt, Lars Förlin 

Viceprefekterna, Peter Tisselius, Henrik Pavia, Johan Höjesjö, Elisabeth 
Jönsson Bergman,  Henrik Aronsson, 

                     

  

                             

Länkar:           Länk till inspelat institutionsmötet den 18 december. 

http://bioenv.gu.se/om-institutionen/interna-sidor/intranet/staff-meeting 
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Michael Axelsson

From: Rektor
Sent: den 22 januari 2015 11:21
To: Michael Axelsson
Cc: Registrator Gu.Se
Subject: Angående skrivelse

Tack för ditt brev Michael. Jag är väl medveten om de utmaningar som Naturvetenskapliga fakulteten har samt de 
olika synsätt som finns när det gäller fakultetens inriktning, ledning och organisation. Vad gäller din konkreta fråga 
angående prefektskapet så är detta en fråga som enligt Göteborgs universitets arbetsordning ägs av fakulteten. 
Arbetsordningen anger vidare att det ska ske en avstämning mellan dekan och prefekt efter tre år. Detta var dock 
inte fallet nu, om jag förstår det rätt, utan frågan gäller huruvida prefekten skulle kunna ställa upp inför en ny 
mandatperiod. Även om formen för detta inte är reglerad i arbetsordningen så uppfattar jag det som rimligt att 
dekan och prefekt har en avstämning innan en beredningsgrupp sätter igång sitt arbete.  
 
Med vänliga hälsningar 
Pam Fredman 
 












