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Riktlinje om val av ledamöter som representerar lärare och forskare
i fakultetsrådet
I det följande finns bestämmelser om valet av ledamöter som representerar lärare och forskare i
fakultetsrådet för mandatperioden 2019-07-01 till och med 2023-06-01. Bestämmelserna utgår ifrån
avsnitten 2.8, 3.3. och 4.3. i arbetsordning vid KTH. I fakultetsrådet finns även externa ledamöter,
studentrepresentanter och representanter för arbetstagarorganisationerna som utses i särskild
ordning.

1. Förberedelser inför valet
1.1. Valberedning
Fakultetsrådet har utsett en valberedning (fakultetsrådets protokoll nr 8/2018) som har i uppdrag att
föreslå ledamöter som ska representera lärare och forskare i fakultetsrådet. Valberedningen ska även
föreslå, efter beredning med rektor, vilka av ledamöterna som ska vara dekanus och prodekanus.
1.2. Nominering
Under januari månad finns möjlighet för var och en att till valberedningen föreslå kandidater som bör
utses till ledamot som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet. Se avsnitt 1.3 nedan om vem
som är valbar.
Valberedningens förslag till ledamöter i fakultetsrådet tillkännages den 28 februari 2019 på intranätet.
Från och med valberedningens tillkännagivande får den som är röstberättigad (se avsnitt 1.4) nominera
ytterligare kandidat som ledamot som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet. Information
om nomineringsförfarandet skickas ut till de röstberättigade per e-post innan nomineringstiden börjar
löpa. Förslag får lämnas fram till och med den 14 mars 2019. För att vara giltig ska förslaget ha
inkommit via nätbaserat nomineringsformulär inom nomineringstiden. Den föreslagna ska vara valbar
enligt avsnitt 1.3, vara tillfrågad och ha accepterat förslaget – om något kriterium inte är uppfyllt får
valberedning avvisa förslaget.
Nomineringarna tillkännages den 19 mars 2019.
1.3. Valbar
Valbar som ledamot som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet är
•

lärare som är tillsvidareanställd professor eller lektor med en omfattning om minst 50 % av
heltid.

Endast valberedningens förslag till ledamöter samt övriga nominerade kandidater enligt 1.2. är valbara.

1 (3)

1.4. Röstberättigade
Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet är den som
med en omfattning om minst 50 % av heltid är
•

anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare.

•

anställd som biträdande lektor

•

anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Rektor beslutar om röstlängd.

2. Valförfarandet
2.1. Valets förrättande
Valet anordnas av universitetsförvaltningen med hjälp av verksamhetsstödet vid respektive skola.
Följande handlingar ska finnas tillgängliga vid varje skola två veckor före valdagen:
a.

Slutlig röstlängd

b. Valinstruktion
c.

Förteckning över nominerade kandidater som är valbara.

Till var och en som enligt rektors beslut ingår i röstlängd sänds via e-post valinstruktionen med
information om valets genomförande, meddelande om tid för valet, uppgift om antalet ledamöter som
ska tillsättas samt förteckning över nominerade kandidater som är valbara. Utskick sker senast den 21
mars 2019.
2.2. Röstning
Den röstande ska rösta elektroniskt via länk och där kryssa för sju namn eller rösta blankt. Giltig röst
ska uppta sju namn, d v s så många ledamöter som ska väljas. Det går bara att rösta på de personer som
är nominerade. Röstning kommer att vara möjlig under perioden 1-7 april 2019. Varje namn på
röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel.

3. Valresultat
3.1. Rösträkning och valresultat
Rösträkningen sker elektroniskt. Protokollet från röstsammanräkningen ska uppta samtliga valbara
kandidater som har erhållit någon röst i valet.
De giltiga rösterna räknas. De valbara kandidater som erhållit högst röstetal ska utses till ledamöter i
fakultetsrådet. Vid lika röstetal bör underrepresenterat kön ges företräde, i annat fall avgörs frågan
genom lottning. Rösträkningen redogörs i ett protokoll (röstsammanräkningsprotokoll).
Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.
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3.2. Fastställande av valresultat och utseende av dekanus och prodekanus genom beslut
Rektor fastställer valresultatet. Rektor utser dekanus och prodekanus. Om valberedningens förslag på
dekanus eller prodekanus (enligt avsnitt 1.1.) inte är bland de sju som fått flest röster, ska
valberedningen efter beredning med rektor, föreslå ny kandidat bland de sju som fått flest röster.
3.3. Offentliggörande av valresultatet
Rektors beslut om fastställande av valresultatet respektive beslutet om dekanus och prodekanus ska
anslås på KTH:s intranät och KTH:s officiella anslagstavla i tre veckor.

4. Frågor om valprocessen
Kontakta Åsa Gustafson (asagus@kth.se) eller Johan Gerdin (jgerdin@kth.se) vid planerings- och
utredningsavdelningen vid universitetsförvaltningen.
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