
HÖRANDEFÖRSAMLING 2022-2023 

Hörandeförsam I ingens sammanträde 
Datum: 

Tid: 

Plats: 

2023-01-11 

9.00- 15.00 

Torgny Segerstedtsalen, V asaparken 

1. Sammanträdet öppnas 

Hörandeförsamlingens ordförande Jenny Nyström hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat. Närvarokontrollen visar att 65 medlemmar av Hörandeförsamlingen är närvarande, 
varav 11 ersättare för ordinarie ledamöter som anmält förhinder (Bilaga 1 ). 

2. Inledning, val av justeringspersoner samt fastställande av dagordning 

Ordförande beskriver kortfattat förutsättningarna för dagens sammanträde och bakgrunden 
till att förmiddagen delvis ägnas åt frågor som handlar om hur processen att utse rektor för 
GU har sett ut. Därefter fastställs dagordningen och Linda Forsberg och Tove Westerberg 
väljs somjusteringspersoner tillika rösträknare. 

3. Information om valprocessen 

Universitetsstyrelsens ordförande Peter Larsson är inbjuden under punkt 3 för att informera 
om processen att utse rektor vid GU, med anledning av den skrivelse som inlämnats till 
universitetsstyrelsen från en grupp inom Hörandeförsamlingen (PA 2022/7019). 

Peter Larsson beskriver processen i grova drag. Arbetet att ta fram tre kandidater som 
Hörandeförsamlingen skulle ta ställning till har genomförts av en rekryteringsgrupp utsedd 
av universitetsstyrelsen tillsammans med en extern konsult. Av de 50 nominerade 
kandidaterna föll l O bort på grund av avsaknad av formella meriter och ytterligare 22 
tackade nej till att delta i den fortsatta processen. Av de 18 kvarvarande kandidaterna valde 
rekryteringsgruppen ut 6 för djupintervjuer, och därefter fattade universitetsstyrelsen beslut 
om vilka tre som Hörandeförsamlingen skulle ta ställning till. Sedan har en av dessa valt 
att dra tillbaka sin kandidatur. I sin presentation reflekterar Peter Larsson även kring 
framtida rektorsrekryteringar. Han tycker att Hörandeförsamlingen med fördel kan utses 
samtidigt som rekryteringsgruppen vid framtida rektorstillsättningar, för att få en tidig 
dialog. Den kritik som framförts mot bristande transparens bemöter han med att 
rekryteringsgruppen varit sammansatt av representanter för olika delar av universitetet och 
att den arbetat hårt. Han menar sekretessen kring processen är viktig även i framtida 
tillsättningsprocesser, för att få sökande. När den pågående processen är avslutad ska 
universitetsstyrelsen ta initiativ att utreda hur det ska se ut vid framtida rekryteringar. 

Hörandeförsamlingen ges även möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter till Peter 
Larsson. De frågor som ställs handlar bland annat om otydlig återkoppling till kandidater 



som fallit bort i processen, om antalet externa kandidater och om sekretess kontra 
transparens. Peter Larsson menar att personalen vid GU måste ha tillit till 
rekry teringsgruppen och att när man bestämt en linje i processen måste man hålla fast vid 
den. Den kritik som framfördes mot bristande transparens redan vid förra 
rektorsrekryteringen har inte föranlett någon ändring i nuvarande process. Han uttrycker 
också att förväntningarna på externa sökande inte motsvarats och att det relativt låga 
antalet externa sökande är ett problem. 

4. Samtal om processen att utse rektorskandidater 

Ordförande lämnar ordet fritt och inbjuder till samtal om hur urvalsprocessen till rektor vid 
GU. 

Den kritik som framförs vid mötet gäller framförallt bristen på transparens i den del av 
processen där 18 aktuella kandidater reduceras till 6 som går vidare till djupintervjuer. 
Här finns önskemål om redovisning av vilka kriterier och argument som varit rådande. 
Det framförs också kritik mot att kandidater gått vidare utan att uppfylla alla krav i den 
kravlista som varit utgångspunkt för rekryteringsgruppens arbete. Den verkar vara svår att 
uppfylla för någon sökande, och universitetsstyrelsen har tvingats backa på några punkter. 

Det framförs också synpunkten att den process som Peter Larsson beskriver är rimlig, och 
att ett omtag i processen i det här läget också kunde vara skadligt för GU. Ytterligare en 
synpunkt som framförs är att Hörandeförsamlingen är rådgivande och inte beslutande, 
och att det inte är hållbart att alla i Hörandeförsamlingen skulle ha full insyn i processen. r 
Ordförande påpekar att det samtidigt är viktigt att Hörandeförsamlingen inte blir ett 
rundningsmärke i processen. 

Vid mötet framförs också kritik mot att inte hela Hörandeförsamlingen fick ta del av den 
skrivelse som en grupp lärarrepresentanter i Hörandeförsamlingen skickade in den 22 
december innan den skickades in. Svaret från en i gruppen är att det var bråttom att få 
iväg skrivelsen och att den färdigställdes när många var på väg till julledighet. Gruppen 
hade gärna förankrat den bättre. 

I debatten är kritiken mot hur processen genomförts framträdande och många efterlyser 
större transparens, men även en mer genomtänkt kravprofil. Samtidigt konstateras att 
Hörandeförsamlingens uppdrag är att ge universitetsstyrelsen råd om bästa möjliga 
rektor. 

5. Form för genomförande av intervjuerna 

Ordförande beskriver formerna för Hörandeförsamlingens intervjuer med 
rektorskandidaterna. Alla i Hörandeförsamlingen har haft möjlighet att skicka in förslag på 
frågor, och många förslag har inkommit. Presidiet har tematiserat och sammanfogat frågor 
för att täcka så stor del av förslagen som möjligt. Frågeställningar har även vidgats så att 
de inte bara handlar om enskilda fakulteter till exempel. Kandidaterna kommer att få svara 
på dessa frågor från presidiet under 45 minuter och därefter har enskilda ledamöter 
möjlighet att ställa frågor under 15 minuter. 

6. Första intervjun 

Åke Ingerman intervjuas under 60 minuter 



8. Andra intervjun 

Malin Broberg intervjuas under 60 minuter 

9. Omröstning 

Hörandeförsamlingens närvarande medlemmar får avlägga sina röster vid en sluten 
omröstning. Medlemmarna gör sina val med en valsedel med tre alternativ, där de kan 
markera sitt stöd för en av kandidaterna eller markera att de vill lämna sin röst blank. 

10. Presentation av valresultatet 

Samtliga 65 närvarande ledamöter i Hörandeförsamlingen lämnar samtliga in var sin giltig 
valsedel, och utfallet blir 

Åke Ingerman 19 röster 

Malin Broberg 36 röster 

Blank 10 röster 

Ordförande fastställer valresultatet. 

11. Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackar Hörandeförsamlingen för gott arbete och avslutar sammanträdet 

Vid protokollet 

Peter Nyström 

Protokolletjusterat av Linda Forsberg (Fakultetskansliet för naturvetenskap) och Tove Westerberg 
(Institutionen för geovetenskaper) 


