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Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska 
högskolan som utses av lärarna 

Denna föreskrift har beslutats av rektor (diarienummer V-2022-0552) med stöd av 2 kap. 7 a § 
första stycket högskoleförordningen (1993:100) och avsnitt 12.1 i arbetsordning vid KTH (V-
2022-0397). Föreskriften gäller från och med den 25 oktober och till och med den 1 juli 2023. 
Föreskriften reglerar förfarandet när det gäller val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. 
Tekniska högskolan som enligt 2 kap. 7 a § högskoleförordningen ska utses av lärarna. Ansvarig 
för översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet inom verksamhetsstödet. 

1 Förberedelser inför valet 

1.1 Valberedning 

Fakultetsrådet utser en valberedning som ska bestå av en ordförande och två eller tre andra 
ledamöter. Varje ledamot ska vara anställd som professor eller lektor vid KTH.  

Valberedningen ska utses för en period om tre år. 

Valberedningen ska 

a) möjliggöra för anställda, studenter och andra verksamma vid KTH att från och med den 
21 november till och med den 2 december 2022 att till valberedningen lämna förslag på 
kandidater, 

b) senast den 14 februari 2023 på intranätet tillkännage sitt förslag till de tre kandidater 
som bör väljas till ledamöter i styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan, 

c) senast den 14 februari 2023 på intranätet presentera de kandidater som nominerats 
enligt a) och som valberedningen bedömt vara valbara enligt avsnitt 1.2 och som inte 
utgör valberedningens förslag, 

När det gäller punkten b) ska valberedningen motivera sitt förslag och redogöra för hur arbetet 
har gått till och vilka kriterier som har beaktats i urvalsarbetet. 

Samtliga föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. 

1.2 Kriterier för valbarhet 

Valbar är den som är anställd som professor eller lektor vid KTH med en omfattning om minst 
50 procent av heltid. 

1.3 Röstlängd 

Rösträtt har den som upptas i valets röstlängd. Respektive skolchef tar fram förteckning på 
anställda som ska ingå i valets röstlängd. Rektor beslutar om att fastställa valets röstlängd. 

Följande anställda ska ingå i röstlängden: 

 Den som är anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare med en 
omfattning om minst 50 procent av heltid. 
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 Den som är anställd som biträdande lektor med en omfattning om minst 50 procent av 
heltid. 

 Den som är anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig 
grund med en omfattning om minst 50 procent av heltid. 

Avgörande tidpunkt för när en anställd ska anses vara röstberättigad är den 1 februari 2023. 
Röstberättigad ska därutöver även uppfylla kriterierna under valperioden 6 – 12 mars 2023. 
Den som är tjänstledig (gäller inte tjänstledigheter med lön, föräldraledighet och sjukledighet) 
mer än halvtid vid någon av dessa tidpunkter är inte röstberättigad. 

2 Valförfarandet 

Valet samordnas av ledningskansliet inom verksamhetsstödet. 

2.1 Kandidater 

Endast de kandidater som föreslagits av valberedningen enligt avsnitt 1.1 punkt b) eller 
presenterats av valberedningen enligt avsnitt 1.1 punkt c) är möjliga att välja. 

2.2 Valets förrättande 

Följande handlingar ska finnas tillgängliga på intranätet vid varje skola senast den 20 februari 
2023: 

a) Rektors beslut om fastställande av röstlängd. 

b) Valinstruktion innehållandes information om valets genomförande, meddelande om tid 
för valet och uppgift om antalet ledamöter som ska tillsättas. 

c) Valberedningens förslag enligt avsnitt 1.1 b) och förteckning över nominerade kandidater 
enligt avsnitt 1.1 c). 

Ett informationsmejl om ovanstående ska senast den 27 februari 2023 skickas till hela 
röstlängden.  

2.3 Valperiod 

Röstning ska vara möjlig från och med den 6 mars och till och med den 12 mars 2023. 

2.4 Hur röstningen ska gå till 

Vid röstningen ska samtliga kandidater listas. 

Röstning görs elektroniskt genom att kryssa för valberedningens förslag eller kryssa för tre 
namn eller rösta blankt. Giltig röst ska uppta tre namn, det vill säga så många ledamöter som 
ska väljas. 

Varje namn på röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel. 

Valhemligheten garanteras genom att den elektroniska rösten aldrig kan härledas till en specifik 
röstberättigad person. 
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3 Valresultat 

3.1 Rösträkning och valresultat 

Rösträkningen sker elektroniskt. Rösträkningen ska redogöras i ett protokoll och protokollet ska 
uppta samtliga kandidater som har erhållit giltig röst i valet. 

Vid lika röstetal bör underrepresenterat kön ges företräde, i annat fall avgörs frågan genom 
lottning. 

Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande. 

De tre kandidater som erhållit flest antal röster utses till ledamöter i styrelsen för Kungl. 
Tekniska högskolan. Av avsnitt 3.2. framgår att rektor fastställer valresultatet. 

3.2 Fastställande av valresultat genom beslut 

Rektor ska genom beslut fastställa vilka personer som genom val utsetts till ledamöter i 
styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan för mandatperioden 2023-05-01 – 2026-04-30. 

Protokollet från rösträkningen ska biläggas beslutet. 

I beslutet ska det framgå om valresultatet gav lika röstetal och hur det då har hanterats. 

3.3 Offentliggörande av valresultatet 

Rektors beslut om fastställande av valresultatet ska anslås på KTH:s intranät i avsnitt 1.1 
punkterna b tre veckor. 

3.4 Frågor om valprocessen 

Frågor om valet hänvisas till Åsa Gustafson (asagus@kth.se) eller Elin Mellqvist 
(elinme@kth.se) vid ledningskansliet inom verksamhetsstödet. 


