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Utvärdering av tillsättande av proprefekter vid Högskolan Dalarna 2021 
Mikael Berglund 220107 
 

 
 
Utredningens bakgrund och genomförande 
 
Denna utvärdering genomförs på uppdrag av UFN, i enlighet med rektorsbeslut 210201 (HDa 1.2-
2021/33). Under utvärderingen har intervjuer genomförts med dekan, ansvarig person på HR-avdel-
ningen, fyra av fem prefekter, de fem nomineringskommittéernas kontaktpersoner eller samman-
kallande, ledamöter från Saco-S och OFR som deltog vid intervjuer med sökande, de utsedda pro-
prefekterna, en av de övriga sökande, rektor och prorektor. 
 
 
Proprefekttillsättandet mars 2021-juni 2021 
 
Tillsättandet av proprefekter vid de fem institutionerna gjordes enligt följande procedur (baserat på 
beslut som fattades av UFN per capsulam 210204 (dnr HDa 1.1-2021/45, §17): 
 

- Tillkännagivande av att uppdrag är öppna för nominering eller ansökan (mars) 
- Genomförande av nominering och/eller ansökan till uppdraget (intern utlysning, 210322-

210404). Genomförande av första kandidaturval behövde ej genomföras, p.g.a. måttligt antal 
sökande. 

- Öppet hörande med sökande. Samtliga sökande vid egen institution hördes (april-maj). 
- Inhämtande av skriftliga synpunkter från kollegiet genom nomineringskommittén. 
- Intervjuer med sökande, genomförda av dels facken, dels HR-avdelningen tillsammans med 

nomineringskommitté och (i de flesta fall) prefekt. 
- Förslag till beslut lämnat av prefekter till rektor. 
- MBL-förhandling (210616) om föreslagna proprefekter. 
- Beslut (juni; mandatperiod om tre år inledd 210701). 

 
Nomineringskommittéerna utgjordes i enlighet med beslutet av UFN 210204 av de interimistiska 
institutionsledningsråden. 
 
 
Erfarenheter 
 
Inledningsvis kan konstateras att de flesta som intervjuats anser att processen fungerat bra. De allra 
flesta anger även att det kollegiala elementet är viktigt vid tillsättandet av proprefekter, genom för-
ankring i organisationen och kandidaters legitimitet. De kollegiala gruppernas arbete liksom HR-
avdelningens sammanhållande roll har uppskattats. Några få har påtalat att tillsättandet kunde skett 
genom vanlig linjechefsprocedur, men det har inte framkommit tydliga uttalanden om att detta nu 
vore bättre lösning. Nedan följer i punktform synpunkter som lyfts fram (utan rangordning). 
 

- Den kollegiala kommitténs roll var ny och omfattningen av dess arbete svår att förutsäga.  
- Viss oklarhet har rått om kommitténs uppgifter och mandat. 
- HR-avdelningens, fackens och linjechefernas roller kom att påverkas av den kollegiala 

förankringsprocessen. Nomineringskommittén var ett nytt inslag i en tillsättandeprocedur.  
Erfarenhetsutbytet efter hörande och intervjuer hämmades i viss mån av att rollerna var 
ovana.   
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- Vissa personer som ingick i nomineringskommitté kandiderade till proprefektsuppdrag. Detta 
nödvändiggjorde byten i kommittéerna och viss tidsförlust.  

- Visst försteg kring proceduren kan ha funnits för de proprefektkandidater som ingick i det 
interimistiska institutionsledningsrådet. 

- Proceduren kan ha påverkats av ett kvardröjande missnöje med omorganisationen. 
- Mycket arbete behövde utföras av centrala funktioner (HR-avdelningens ansvariga person, 

de fackliga företrädarna) då alla fem institutioner skulle handläggas samtidigt. 
- Enhetlig ledning var viktig för proceduren, inkl HR-avdelningens rutiner och kompetens. 
- Kravet på senioritet ansågs begränsa det möjliga urvalet. 
- Antalet utsedda proprefekter (1 eller 2) och uppdelning av deras arbetsfält ifrågasattes. Ställ-

ningstagandet har betydelse för vilka som kandiderar. 
- Tid mellan formellt beslut och operativ start för proprefektens uppdrag (juni-juli) var kort 

vilket skapade vissa praktiska svårigheter.  
- Tydligare intern presentation av utsedda kandidater ansågs önskvärd. 
- Språk t.ex. vid hörande och för ansökan, engelska eller svenska, var inte tydligt angivet.  
- Kravet att kandidat alltid ska vara anställd vid den aktuella institutionen ifrågasattes utifrån 

bl.a. önskan om porösa gränser mellan institutionerna.  
- Proprefekternas uppgift och ansvar i förhållande till institutionernas övriga organ ansågs 

oklara.  
- Proprefekternas tjänstetidsomfattning var öppna inför tillsättandet och avgjordes på olika 

sätt under maj-juni (prefekt beslutande). Procedur och utfall i detta hänseende ifrågasattes. 
- Proprefektuppdragets omfattning i procent har ansetts vara otillräcklig. Kompensation efter 

mandatperiod i form av forskningstid eller högre %-tid inledningsvis under mandatperioden 
har föreslagits. Insikt finns om att kostnaden för lärosätet begränsar möjligheter. 

- Vid ingen institution behövdes gallring eller liknande. Om sådan behövts hade oklarhet rått 
om handhavandet, då kollegiala gruppen fått uppdrag att göra ett första urval men formellt 
sett saknar beslutsrätt om tillsättningen. Även tidsaspekten här kunde ha erbjudit problem 
om en gallring behövt göras före hörandet. 

- Prefekt anmodades att informera de kandiderande som ej tillsattes, vilket ansågs vara 
olämpligt och avvika från normal praxis vid tillsättning. 

- Den kollegiala kommitténs kontaktperson fick ta emot personlig information som i vissa fall 
uppfattades som besvärande (information från personal om kandidaters lämplighet och 
liknande) eller uppfordrande (önskemål om att personliga åsikter beaktas vid tillsättandet).  

- Det påtalades att den kollegiala förankringen i sig kan gynna etablerade miljöer och att sär-
intressen kan påverka proceduren ogynnsamt, även om öppet jäv ej föreligger.  

- Information inför hörandet sågs av vissa som otillräcklig (tid för egen presentation, praktiskt 
genomförande, återkoppling om synpunkter från kollegiet). 

 
 
Rekommendationer  
 
Nedanstående rekommendationer är avsedda att konkretisera befogenheter och att direkt tillgodose 
vissa synpunkter rörande tillsättningsproceduren som presenterats ovan.  
 

- Rektor utser proprefekt på prefekts förslag, efter prefekts samråd med kollegial grupp. Pre-
fektens roll och ansvar tydliggörs i kommunikation om tillsättandeproceduren.  

- Det kollegiala elementet i tillsättandet behålls (inkluderande kollegial nomineringskommitté, 
hörande i kollegial regi, samråd mellan kommitté och prefekt inför tillsättandebeslut). 

- Prefekt beslutar om antal proprefekter och uppdragens omfattning efter behandling av 
frågan i institutionsledningsråd innan tillsättandeprocedur inleds. 

- Intern utlysning sker av uppdrag som proprefekt. 



UTKAST, tillställt beredningen inför UFN-möte 19 januari 2022 

3 
 

- Tillsättandeproceduren leds av utsedd handläggare på HR-avdelningen. Därmed utnyttjas 
den professionell kompetensen vid lärosätet kring tillsättande av uppdragen.  

- Tillsättning av proprefekt från annan institution än den egna möjliggörs. 
- Nominering av (vidtalade) kandidater likaväl som egen ansökan till uppdraget är möjlig. 
- Om många söker uppdraget: prefekt gör ett urval i samråd med nomineringskommitté och 

låter ett begränsat antal kandidater gå vidare i proceduren. Kriterier för detta urval bör ej 
skilja sig från vad som anges i utlysningen av uppdraget.  

- Tidsutrymme sätts av inför mandatperiodens start för överlämningar eller avslutning av 
pågående åtaganden. 
 

Det som framgått av den genomförda undersökningen har inte pekat på tydliga lösningar i alla delar 
av tillsättningsproceduren. I flera fall krävs en fortsatt planering och förankring (listan ska inte ses 
som komplett): 
 

- Nomineringskommitténs sammansättning behöver klarläggas (se nedan). 
- Nomineringskommitténs mandat och uppdrag behöver definieras. 
- Procedur för det fall proprefekt lämnar posten före mandatperiodens utgång behöver fast-

läggas (se nedan). 
- Vid förlängning med en mandatperiod: kollegiets roll i sådan procedur behöver klarläggas. 
- Proprefekts uppdrag och befogenheter definieras inför nytt tillsättande.  
- Tydlig information om de olika stegen i proceduren måste lämnas inför nytt tillsättande (en 

tidplan är del i detta, se nedan). Arbetssättet 2021 kan utgöra modell. 
- Samrådsformer och former för utbyte av åsikter efter intervjuer med sökande bör ses över. 
- Språk (svenska och/eller engelska) i information, ansökan, hörande och intervjuer bör klar-

läggas. 
 
 
Kommentarer och förslag på lösningar 
 
Den kollegiala kommittén måste kunna mobiliseras relativt snabbt och vara robust inför avhopp, 
frågor om jäv samt om deltagare avser vara kandidater för proprefektur. Kommittén bör tillsätts 
efter att ansöknings- eller nomineringsperiod gått ut så att dess sammansättning inte behöver ändras 
p.g.a kandidaturer. Ett tillvägagångssätt för att snabbt fylla vakanser kan vara att hämta ersättare 
bland kollegiala representanter i institutionernas övriga organ på basis av tjänsteår. 
 
Nomineringskommitténs sammansättning, alternativ (IL nedan avser institutionsledningsråden1.) 

- Alt 1: Kommittén utgörs av IL:s kollegialt valda ledamöter. Kandidat till proprefektur lämnar 
kommittén men kvarstår i IL. 

- Alt 2: Kommittén består av en kollegial representant från vardera fem IL och genomför pro-
cedur för alla institutioner samtidigt. (Ej personer som själva kandiderar till proprefektur). 

- Alt 3: IL:s kollegiala ledamöter utser en kommitté inom institutionen. (Ej personer i IL, ej 
personer som själva kandiderar). 

 
Tillvägagångssätt då proprefekt lämnar posten före mandatperiodens utgång, möjliga lösningar:  

- Beslutat alternativ 1, 2 eller 3 enligt ovan träder i kraft.  
- Prefekt utser proprefekt med rektors godkännande om det är < xx mån kvar på mandat-

period  
 

 
1 I dagens institutionsledningsråd sitter vid IIT 3 kollegiala ledamöter, vid IKS 4 st, ISLL 3 st, ILU 3 st, 
IHOV 4 st.  
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Tidsramar för ordinarie procedur, med tillsättandedatum 240701 (modifieras beroende på t.ex. hur 
nomineringskommitté utses): 

- Februari 2024: nomineringsprocess och utlysning (3 v); MBL-information 
- Feb-mars: nomineringskommitté tillsätts 
- Feb-mars: eventuellt initialurval (max xx kandidater kvar per uppdrag) 
- Mars: hörande i kollegial regi 
- Mars-april: intervjuer, samråd, förslag i enighet prefekt/fack/kollegium 
- April: MBL-förhandling, beslut 
- 240501: senaste besked om tillsättande, möjliggör omplanering och skifte för berörda 
- 240701: ny mandatperiod inleds 

 
 

 
 


