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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  
Delegationsbeslut 

Närvarande: Ulf Nilsson dekanus 
 Annalena Kindgren föredragande 
 Maria Boberg sekreterare 
   
 

1 Utlysande av programnämndsval för mandatperioden  
2021-2023 
Dnr LiU-2020-01003 
 
Bakgrund 
Innevarande mandatperiod för bland andra fakultetsstyrelse, dekan samt 
prodekaner löper ut den 31 december 2020. Enligt instruktionen för 
tillsättning av vissa styrelser och uppdrag (DNR LiU-2019-01892) ska 
förberedelserna för valen avseende fakultet inledas senast nio månader 
före påbörjandet av ny mandatperiod.  

Tekniska fakulteten anordnar även val för verksamhetsföreträdare till 
fakultetens programnämnder. Dessa val ska i möjligaste mån genomföras 
parallellt med val av fakultetsstyrelse och dekanat. Rektor har 2020-02-
17 beslutat om utlysande av val av bland annat fakultetsstyrelse och 
dekanat för mandatperioden 2021-2023 (DNR LIU-2020-00490) vilket 
påkallar motsvarande beslut avseende programnämnderna. 
 
På fakultetsstyrelsens uppdrag (DNR LIU-2020-00295) beslutas 

• att arbetet med genomförande av val av verksamhetsföreträdare 
till fakultetens programnämnder för perioden 2021-2023, ska ske 
enligt bilagd tidsplan 

 
Ovanstående val och tillsättningar ska ske i enlighet med fakultetsstyrelsens 
beslut från 2020-01-30 om anvisningar för val av verksamhetsföreträdare i 
Tekniska högskolans programnämnder (DNR LIU-2020-00295) samt om 
programnämndernas sammansättning (DNR LIU-2020-00293).  
 
Underlag i ärendet 
Bilaga: Tidplan för genomförande av val till Tekniska fakultetens 
programnämnder för mandatperioden 2021-2023 
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_________     _________     _________ 

  
 
 
 
Delges: 
Valberedningen 
Programnämnderna 
 

 
 

 
 
Justeras datum: __________________ 
 
 
 
   
Maria Boberg  Ulf Nilsson 
Sekreterare  Dekanus 
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Tidplan för genomförande av val till Tekniska 
fakultetens programnämnder för mandatperioden 
2021-2023 
 
Följande tidplan ska gälla för valet 2020 
Gråmarkerad/kursiv text grundar sig på den tidplan som rektor beslutat avseende val 
av dekanat och fakultetsstyrelse. 
 
2020-06-15 Sista dag för avstämning för valberedningen med dekanus. 
2020-08-14 Preliminära röstlängder (sorterade efter fakultet) klara. 
2020-08-21 till 
08-28 

Granskningsomgång 1: sker via kontaktpersoner på resp 
institution. 

2020-09-04 till 
09-18 

Granskningsomgång 2: preliminära röstlängder mailas ut 
till alla lärare på resp institution för granskning. 

2020-09-16 Valberedningens slutliga förslag om ledamöter och ersättare 
ska vara dekanus tillhanda. 

2020-09-18 Sista anmärkningsdag mot röstlängden till rektor. 
2020-09-21 Dekanus fastställer valberedningens förslag. 
2020-09-23 Rektor fastställer röstlängderna. 
2020-10-07 Mailutskick/valhandlingar till röstberättigade. Valet sker 

elektroniskt och pågår 7-21 oktober. 
2020-10-21 Sluttid för mottagande av röster. 
2020-10-26 Tillkännagivande av valresultat på fakultetens hemsidor. 
2020-11-02 Sista dag för skriftlig överklagan till Fakultetsstyrelsen. 
2020-11-04 Dekanus beslutar/fastställer valresultatet. Kan ej överklagas. 
2020-11-04 Dekanus förordnar externa och interna ledamöter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
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