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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

 

1 Reviderade valanvisningar för valen till tekniska högskolans 

programnämnder mandatperioden 2018-2020 

Dnr LiU-2017-01085 

 

Rektor har i Valanvisningar I och II, Dnr LiU-2017-01010 (2017-02-27 

respektive 2017-05-22) fastställt tidplanen för genomförande av valen till 

fakultetsstyrelser respektive styrelsen för utbildningsvetenskap. Tekniska 

fakultetsstyrelsen har i sin tur i Valanvisningar I och II, Dnr LiU-2017-

01085 (2017-03-09 respektive 2017-06-07) fastställt motsvarande 

anvisningar och tidplan för genomförande av valen till programnämnder. 

 

På grund av tekniska problem har rektor beslutat revidera tidplanen för 

val till fakultetsstyrelser respektive styrelsen för utbildningsvetenskap. 

Detta för att säkerställa att alla röstberättigade får tillräcklig tid att rösta i 

valen. Av samma skäl beslutas här om motsvarande ändringar av 

tidplanen för valen till programnämnderna: 

 

 Sista dag för att rösta ändras från den 16 oktober till den 20 
oktober. 

 Tillkännagivande av valresultatet flyttas från den 18 oktober till 
den 25 oktober. 

 Sista dag för att inkomma med anmärkningar mot valförfarandet 

ändras från den 27 oktober till den 6 november. 

 Annars fastställer dekanus valutgången genom särskilt beslut den 
8 november istället för den 31 oktober. 
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Med ovanstående justeringar fastställer undertecknad dekanus de 

reviderade valanvisningarna för val till programnämnder i bilagan till 

detta beslut som därmed även ersätter tidigare beslutade Valanvisningar 

I och II, Dnr LiU-2017-01085 (2017-03-09 respektive 2017-06-07). 

Detta beslut ska införas i Regelsamlingen. 

Beslut i detta ärende har fattats av dekanus Ulf Nilsson efter 

föredragning av kanslichefen Annalena Kindgren. 

 

Bilaga: Valanvisningar för val av verksamhetsföreträdare i 

programnämnderna mandatperioden 2018-2020 (med reviderad 

tidplan) 

 

  

 

 

 

Delges: 

Universitetsledningen 

Prefekterna 

Internrevisionen 

De lokala fackliga organisationerna 

LinTek 

Regelsamlingen 

 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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Valanvisningar för val av verksamhetsföreträdare i 
programnämnderna mandatperioden 2018-2020 
(med reviderad tidplan) 

Rektor har 2017-10-06 beslutat om Reviderad tidplan för valet till fakultetsstyrelser 
respektive styrelsen för utbildningsvetenskap mandatperioden 2018-2020 (Dnr 
LiU-2017-01010). Då rektors beslut föranleder motsvarande ändring av tidplanen 
för val till Tekniska högskolans programnämnder ersätter nedanstående 
valanvisningar de tidigare beslutade valanvisningarna (Dnr LiU-2017-01085) 
fastställda av fakultetsstyrelsen 2017-03-09 respektive 2017-06-07. 
  
A Rösträtt 

Den tekniska fakulteten ska utgöra valområde för val av verksamhetsföreträdare i 
Tekniska högskolans fem programnämnder. Valförsamlingen ska vara identisk med 
den av rektor beslutade valförsamlingen vid val av fakultetsstyrelse. 
 

B Valbarhet 

Ordinarie ledamöter och ersättare ska vara vetenskapligt kompetenta lärare. Prefekt 
och proprefekt kan inte vara ledamot i programnämnd. Detsamma gäller 
studierektor. 
 
C Röstlängd 

Röstlängden ska vara identisk med röstlängden för val av fakultetsstyrelse och 
upprättas på det sätt som beslutats av rektor i Valanvisningar II Dnr LiU-2017-
01010. 
 

D Valberedningens förslag 

Val skall förberedas av en valberedning som utses av fakultetsstyrelsen. Det åvilar 
valberedning att ta fram förslag till ordinarie verksamhetsföreträdare respektive 
ersättare i fakultetens fem programnämnder. Valberedningen ska i det utgå från 
beslutet "Programnämndernas sammansättning från och med 2018-01-01" (Dnr 
LiU-2017-01084). Valberedningen ska därutöver i sitt förslag särskilt tillse att både 
kvinnor och män är väl representerade. Valberedningens arbete ska ske i enlighet 
med universitetets arbetsordning Dnr LiU-2016-02397. Valberedningens slutliga 
förslag om ledamöter och ersättare vara dekanus tillhanda senast den 18 september 
2017. 
 

E Allmänt om valförfarandet 

Valförfarandet ska följa samma förfarande som för val till fakultetsstyrelsen och 
genomförs under samma period och såsom rektor beslutat i Valanvisningar II, Dnr 
LiU-2017-01010 samt reviderad tidplan Dnr LiU-2017-01010. 

 

F Valsedlar 

En giltig valsedel ska följa samma krav som för val till fakultetsstyrelsen, se 
Valanvisningar II, Dnr LiU-2017-01010. 
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G Ordförande och vice ordförande 

Se fakultetsstyrelsens beslut Dnr LiU-2017-01084. 
 

H Valets förrättande 

Det ankommer på kanslichefen att meddela särskilda valbestämmelser, och till 
samtliga röstberättigade utsända länk till elektronisk valsedel, valbestämmelser, 
information om tid och formerna för val samt valberedningsförslag på samma sätt 
som för val till fakultetsstyrelsen (Valanvisningar II Dnr LiU-2017-01010 samt 
reviderad tidplan Dnr LiU-2017-01010). 
 

I Valresultat 

Valresultatet sammanställs och tillkännages på samma sätt som valet till 
fakultetsstyrelsen (Valanvisningar II Dnr LiU-2017-01010 samt reviderad tidplan 
Dnr LiU-2017-01010). 
 

J Valets fastställande 

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av fakultetsstyrelsen under förutsättning 
av att anmärkningen skriftligen inkommer till styrelsen inom sju arbetsdagar efter 
den dag valresultatet offentliggjorts, dvs senast den 6 november 2017. I annat fall 
fastställs valutgången genom särskilt beslut av dekanus den 8 november 2017. 
Beslutet kan inte överklagas. 
 
K Fyllnadsval 

I de fall vakanser i berörda organ uppkommer under mandatperioden ersätts dessa 
efter fyllnadsval där valberedningen utgör valförsamling. Valresultatet fastställs av 
dekanus. 
 
L Kompletterande uppdrag till valberedningen 

Valberedningen ska för aktuell mandatperiod till dekanus även lämna förslag på 
allmänföreträdare i programnämnderna samt verksamhetsföreträdare i 
Forskarutbildningsnämnden och Nämnden för skolsamverkan. 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 
Dekanus 
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