Angående lärarförslagsnämndens beslutmässighet
ARW gör på nedanstående grunder bedömningen att lärarförslagsnämnden inte var beslutsmässig när
den 2016-12-07/08 beslutade att föreslå Thomas Götselius (och Anna Cullhed) till professorer i
litteraturvetenskap.
Följande personer uppges i skrivelsen ingå i den sammanträdande lärarförslagsnämnden för de
historisk-filosofiska institutionerna: Maaret Koskinen (ordf.), Ken Benson (ledamot), Mattias Heldner
(ledamot), Jens Ljunggren (ledamot, tjg suppl endast 8 dec), Louise Wallenberg (ledamot), Martina
Smith (student, ledamot). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson.
Därutöver deltog två av de sakkunniga samt Per Olov Mattsson (fack repr SACO) och Charlotte
Fowler (handläggare Områdeskansliet). Det anges att de sakkunniga inte deltog i beslutet.
Ovanligt många hade anmält förhinder: Elisabeth Wåghäll Nivre (anmält jäv), Björn Eriksson (anmält
jäv), Elina Druker (suppl, anmält jäv), Peter Jackson (förhinder), Hans Hayden (suppl, förhinder),
Patrik Johansson (student).
Såväl Benson som Heldner står i beslutet står som ledamöter i den historisk-filosofiska
lärarförslagsnämnden. Det stämmer inte. I själva verket är de ledamöter i den andra
lärarförslagsnämnden vid fakulteten, nämligen den språkvetenskapliga nämnden. Personer har alltså
flyttats från en lärarförslagsnämnd till en annan och däri fått möjlighet att delta i beslutet. Även det
faktum att en handläggare på Områdeskansliet fått delta i beslutet är anmärkningsvärt.
I SU:s anställningsordning står följande: ”Ordföranden i lärarförslagsnämnden får besluta om
kompletterande utredningsåtgärder i anställnings- eller befordringsärendet samt bestämma att
ytterligare personer ska inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i beredningen.” Notera att
detta gäller ”närvaro- och yttranderätt” inte rätt att delta i besluten.
Lärarförslagsnämnden var alltså inte korrekt sammansatt då Götselius (och Cullberg) föreslogs för
professuren. Den var därmed inte beslutsmässig och hade inte rätt att fatta beslut i frågan.
Problemet var kanske att så många anmält jäv/förhinder. Det hade dock enkelt kunnat avhjälpas
genom att en annan tid överenskommits där de ordinarie ledamöterna Jackson och Hayden kunnat
delta istället för Benson och Heldner. Det är oklart varför så inte skedde.

