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Beslut om anordnande av val till skolkollegiet, EECS 

Beslut 

Skolchef beslutar att EECS-skolan skall anordna val till skolkollegiet enligt den procedur som anges i 

Fakultetsrådets PM.  Val skall ske institutionsvis och per institution skall väljas 4 ledamöter förutom på 

HCT, där 2 ledamöter väljs. Bland de valda ledamöterna skall det om möjligt vara lika många män som 

kvinnor från varje institution. Endast den som fått minst en röst kan bli invald. Om två personer får lika 

många röster och bara den ena kan bli invald sker lottning. Röstberättigade kan vi valet rösta på högst 

så många kandidater som motsvarar det antal platser som institutionen har. 

 

Valet skall ske enligt följande tidplan: 

2020-02-21 Röstlängd – listan över valbara ”kollegor” per institution - publiceras på internwebben 

och via mail till samtliga ”kollegor”. 

2020-03-05 Senaste dag för ”kollegor” att meddela om man accepterar att kandidera 

2020-03-09—2019-03-16   Genomförande av elektroniskt val 

2020-03-20 Valresultatet tillkännages 

Till valförrättare utses Elina Bjurbäck. 

 

Ärendet 

Fakultetsrådet har i PM 2019-12-02 (rev 2019-12-20) gett förslag till hur det kollegiala inflytandet skall 

organiseras på KTH. Man föreslår att det inrättas skolkollegier på varje skola med valda ledamöter. 

Valbar till skolkollegiet (”kollega”) är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är 

• anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare, 

• anställd som biträdande lektor, eller 

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

Skolkollegiet skall vara ett forum skilt från den beslutande linjen. Därför är uppdraget som vald 

ledamot inte förenligt med ett uppdrag i skolans linjeorganisation.  Skolchefer, prefekter samt 

avdelningschefer inklusive dessas utsedda ställföreträdare är således inte valbara. 

 

Ledamöterna väljs genom val bland kollegerna på respektive institutionen. Första valet ska 

genomföras i början av 2020, genom val per institution. Före valet ska varje kollega få en 

förfrågan om han eller hon är villig att kandidera som vald ledamot. Antalet ledamöter per institution 

föreslås variera för olika skolor - för EECS-skolan med dess stora institutioner föreslås 4 

ledamöter/institution.  EECS skolan har dock en institution, HCT, som är väsentlig mycket mindre än 

övriga institutioner, varför skolledningens förslag är att HCT får lika många ledamöter som 
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institutioner av liknande storlek på ABE och ITM-skolorna, dvs 2 ledamöter. Bland de valda 

ledamöterna ska om möjligt vara lika många män som kvinnor från varje institution. Mandatperioden 

för valda ledamöter är två år. Dock är mandatperioden för första perioden till och med 2021. 

Detta beslut har fattats av skolchef efter föredragning av administrativ chef.  Inför beslut har skolans 

utökade ledningsråd samt skolans avgående skolkollegium getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Kungl. Tekniska högskolan 
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