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Instruktion för val av verksamhetsföreträdare i 
Tekniska högskolans programnämnder 
 

Bakgrund 
Rektor har 2019-09-23 i beslutet Instruktion för tillsättning av vissa styrelser och 
uppdrag (Dnr LiU-2019-01892) fastställt riktlinjer för val och tillsättning av bland 
annat fakultetsstyrelse, dekan, prodekan samt vicedekan. Genom beslutet samlas 
bestämmelser i ett och samma regelverk. I motsats till tidigare bestämmelser som 
reviderades och uppdaterades inför varje ny mandatperiod gäller rektors beslut tills 
vidare. 

Samtidigt som val förrättas för fakultetsstyrelse och dekanat ska normalt även 
val förrättas för verksamhetsföreträdare till Tekniska högskolans programnämnder. 
Då dessa val av hävd genomförs samtidigt och enligt motsvarande procedur behöver 
även fakultetsstyrelsens valanvisningar för verksamhetsföreträdare till 
programnämnderna anpassas till rektors beslut. 

Tidplan för valens genomförande beslutas i separat ordning vid senare tillfälle. 
 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

• att fastställa bifogade anvisningar för val av verksamhetsföreträdare till 
Tekniska högskolans programnämnder. 

• att anvisningarna ska gälla tills vidare. 

Beslutet införs i Universitetets Regelsamling och ersätter Dnr LiU-2017-01085 
(2017-10-09). 

 
Underlag i ärendet 
Anvisningar för val av verksamhetsföreträdare i Tekniska högskolans 
programnämnder 
 

Delges 
Universitetsledningen 
LiU IT 
Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, 
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Linnea Bergman och Oskar Renåker. Vidare har 
närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Anvisningar för val av verksamhetsföreträdare i 
Tekniska högskolans programnämnder 

Vid Tekniska högskolan finns fem programnämnder som inrättats av fakultets-
styrelsen, och som ansvarar för den löpande planeringen och uppföljningen av 
utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakultetsstyrelsen har beslutat om 
programnämndernas närmare sammansättning (DNR LIU 2020-00293) och även 
beslutat att verksamhetsföreträdare i programnämnderna utses genom val. 
Anvisningarna nedan beskriver de närmare formerna för hur val av 
verksamhetsföreträdare förrättas och är menade att harmoniera med de befintliga 
anvisningar som finns för val av fakultetsstyrelse och dekanat. 

Valets förrättande 

Om utlysande av val av verksamhetsföreträdare till programnämnderna samt om 
tidplan m.m. för dessa beslutar dekanus eller den dekanus delegerar uppgiften till. 
För genomförande av val ansvarar kanslichefen som även ansvarar för att 
erforderligt verksamhetsstöd finns.  

Valet sker genom ett elektroniskt valförfarande på så sätt att röstberättigade 
lärare avger sin röst enligt de närmare anvisningar som ges i den elektroniska 
valsedeln. Det ankommer på kanslichefen att meddela särskilda valbestämmelser, 
samt att tillse att till samtliga röstberättigade utsända länk till den elektroniska 
valsedeln, valbestämmelser, information om tid och formerna för val samt 
valberedningsförslag. Länk till det elektroniska röstningssystemet ska sändas till de 
röstberättigade på samma sätt som till val av fakultetsstyrelser. 

Valområde 

Val av ledamöter och ersättare till programnämnder genomförs inom samma 
valområde som för val till Tekniska högskolans Fakultetsstyrelse och dekanat.  

Valberedning 

Samma valberedning som fakultetsstyrelsen utser för val till fakultetsstyrelsen ska 
under samma mandatperiod också fungera som valberedning för val till 
programnämnderna. Detsamma gäller valberedningens ordförande. 

Valberedningens ordförande ska inför sitt uppdrag skyndsamt stämma av 
arbetet med dekanus eller den dekanus hänvisar till innan valberedningen påbörjar 
sitt arbete. Under arbetets gång ska dekanus hållas väl underrättad om 
valberedningens arbete. Det ankommer på en valberedning att samråda med 
lärarna inom valområdet och inhämta synpunkter från berörd studentkår. Det 
rekommenderas att valberedningen utlyser en nomineringsperiod. 

Valberedningen ska lämna förslag till dekanus om det i beslutet (DNR LIU-
2020-00293) föreskrivet antal personer; ordinarie ledamöter och ersättare 
beträffande gruppen verksamhetsrepresentanter inom valområdet samt ordinarie 
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ledamöter och ersättare beträffande gruppen allmänföreträdare utanför 
universitetet av relevans för styrelsens ansvarsområde. Vad gäller den senare 
gruppen ska detta göras efter samråd och i samarbete med sittande ordföranden för 
respektive programnämnd 

I sitt arbete ska valberedningen särskilt tillse att både kvinnor och män är väl 
representerade i fakultetens nämnder. 

Valberedningens förslag 

Överläggning mellan dekanus och valberedningen angående förslag på namn till 
uppdrag i programnämnderna ska ske enligt för varje valomgång särskilt beslutad 
tidplan. 

Den beslutade tidsplanen anger även när valberedningarnas slutliga förslag om 
ledamöter och ersättare bland verksamhetsföreträdare samt förslag rörande 
allmänföreträdare utanför universitetet ska vara dekanus tillhanda. 

Valbarhet 

Valbara till programnämnderna är, inom fakultetsstyrelsens ansvarsområde, 
vetenskapligt kompetenta lärare. För valbarhet krävs att läraren senast 30 dagar 
före valet är anställd som lärare vid Linköpings universitet och att minst 40 procent 
av arbetet ska utföras inom fakultetsstyrelsens ansvarsområde. Nämnda 
anställningar ska avse arbete på minst halvtid och gälla tillsvidare eller för en 
bestämd tid, som omfattar minst mandatperioden. 

Prefekt och proprefekt kan inte vara ledamot i programnämnd. Detsamma gäller 
ledamot eller ersättare i fakultetsstyrelsen samt även studierektor. Dekanus kan om 
särskilda skäl föreligger besluta om undantag från ovanstående. 

Fråga om valbarhet för enskild person avgörs av de anställnings- och 
arbetsförhållanden som gäller eller annars är kända vid tiden för genomförandet av 
valet. 

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 för val av fakultetsstyrelse och dekanat. 

Röstlängd 

Röstlängden ska vara densamma som röstlängden för val av fakultetsstyrelsen samt 
dekanat och upprättas på det sätt som beslutats av rektor. 

Röstsedel 

Val sker genom elektroniskt valförfarande på så sätt att röstberättigade lärare avger 
röstsedel enligt närmare beslutade anvisningar. Val av ledamöter och ersättare sker 
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med hjälp av olika röstsedlar. För att vara giltig ska en röstsedel innehålla namnen 
på lika många vid Linköpings universitet valbara personer som motsvarar antalet 
personer som ska väljas eller med angivande av att den röstberättigade röstar 
”blankt”. I annat fall ska en avlämnad röstsedel förklaras ogiltig. 

Ingen röstning sker avseende ledamöter respektive ersättare för allmänheten. 

Valresultat 

Kanslichefen tillser att fakultetskansliet låter räkna samman rösterna och för 
protokoll över valet. Protokollsutdrag översänds till valda ledamöter och ersättare.  

De som fått flest röster är valda, dock med beaktande av vad som sägs ovan 
beträffande programnämndernas sammansättning. Vid lika antal röster ska lotten, 
om så erfordras, bestämma vilka som är valda. 

Valresultatet ska tillkännages på fakultetens hemsidor om inte annat framgår av 
särskilt beslutad tidsplan. 

Valets fastställande 

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av fakultetsstyrelsen under förutsättning 
att anmärkningen skriftligen inkommer till fakultetsstyrelsen inom fem arbetsdagar 
efter den dag valresultatet offentliggjorts. I annat fall fastställs valutgången genom 
särskilt beslut av dekanus 2 arbetsdagar efter sista dag för anmärkning mot 
valförfarandet. Beslutet kan inte överklagas. 

Fyllnadsval 

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

Ordförande och vice ordförande 

Programnämndernas ordförande utses av dekanus bland valda 
verksamhetsföreträdare och nämnden utser (förste) vice ordförande inom sig. 

Kompletterande uppdrag till valberedningen 

Valberedningen ska för aktuell mandatperiod till dekanus även lämna förslag på 
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verksamhetsföreträdare i fakultetens Forskarutbildningsnämnd. 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 
Dekanus 


	20-1-11 BESLUT Valanvisningar
	Bakgrund
	Beslut
	Beslutet införs i Universitetets Regelsamling och ersätter Dnr LiU-2017-01085 (2017-10-09).
	Underlag i ärendet
	Delges

	20-1-11 BILAGA Valanvisningar
	Anvisningar för val av verksamhetsföreträdare i Tekniska högskolans programnämnder
	Vid Tekniska högskolan finns fem programnämnder som inrättats av fakultetsstyrelsen, och som ansvarar för den löpande planeringen och uppföljningen av utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakultetsstyrelsen har beslutat om programnämndernas närma...
	Valets förrättande
	Om utlysande av val av verksamhetsföreträdare till programnämnderna samt om tidplan m.m. för dessa beslutar dekanus eller den dekanus delegerar uppgiften till. För genomförande av val ansvarar kanslichefen som även ansvarar för att erforderligt verksa...
	Valet sker genom ett elektroniskt valförfarande på så sätt att röstberättigade lärare avger sin röst enligt de närmare anvisningar som ges i den elektroniska valsedeln. Det ankommer på kanslichefen att meddela särskilda valbestämmelser, samt att tills...
	Valområde
	Val av ledamöter och ersättare till programnämnder genomförs inom samma valområde som för val till Tekniska högskolans Fakultetsstyrelse och dekanat.
	Valberedning
	Samma valberedning som fakultetsstyrelsen utser för val till fakultetsstyrelsen ska under samma mandatperiod också fungera som valberedning för val till programnämnderna. Detsamma gäller valberedningens ordförande.
	Valberedningens ordförande ska inför sitt uppdrag skyndsamt stämma av arbetet med dekanus eller den dekanus hänvisar till innan valberedningen påbörjar sitt arbete. Under arbetets gång ska dekanus hållas väl underrättad om valberedningens arbete. Det ...
	Valberedningen ska lämna förslag till dekanus om det i beslutet (DNR LIU-2020-00293) föreskrivet antal personer; ordinarie ledamöter och ersättare beträffande gruppen verksamhetsrepresentanter inom valområdet samt ordinarie ledamöter och ersättare bet...
	I sitt arbete ska valberedningen särskilt tillse att både kvinnor och män är väl representerade i fakultetens nämnder.
	Valberedningens förslag
	Överläggning mellan dekanus och valberedningen angående förslag på namn till uppdrag i programnämnderna ska ske enligt för varje valomgång särskilt beslutad tidplan.
	Den beslutade tidsplanen anger även när valberedningarnas slutliga förslag om ledamöter och ersättare bland verksamhetsföreträdare samt förslag rörande allmänföreträdare utanför universitetet ska vara dekanus tillhanda.
	Valbarhet
	Valbara till programnämnderna är, inom fakultetsstyrelsens ansvarsområde, vetenskapligt kompetenta lärare. För valbarhet krävs att läraren senast 30 dagar före valet är anställd som lärare vid Linköpings universitet och att minst 40 procent av arbetet...
	Prefekt och proprefekt kan inte vara ledamot i programnämnd. Detsamma gäller ledamot eller ersättare i fakultetsstyrelsen samt även studierektor. Dekanus kan om särskilda skäl föreligger besluta om undantag från ovanstående.
	Fråga om valbarhet för enskild person avgörs av de anställnings- och arbetsförhållanden som gäller eller annars är kända vid tiden för genomförandet av valet.
	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 för val av fakultetsstyrelse och dekanat.
	Röstlängd
	Röstlängden ska vara densamma som röstlängden för val av fakultetsstyrelsen samt dekanat och upprättas på det sätt som beslutats av rektor.
	Röstsedel
	Val sker genom elektroniskt valförfarande på så sätt att röstberättigade lärare avger röstsedel enligt närmare beslutade anvisningar. Val av ledamöter och ersättare sker med hjälp av olika röstsedlar. För att vara giltig ska en röstsedel innehålla nam...
	Ingen röstning sker avseende ledamöter respektive ersättare för allmänheten.
	Valresultat
	Kanslichefen tillser att fakultetskansliet låter räkna samman rösterna och för protokoll över valet. Protokollsutdrag översänds till valda ledamöter och ersättare.
	De som fått flest röster är valda, dock med beaktande av vad som sägs ovan beträffande programnämndernas sammansättning. Vid lika antal röster ska lotten, om så erfordras, bestämma vilka som är valda.
	Valresultatet ska tillkännages på fakultetens hemsidor om inte annat framgår av särskilt beslutad tidsplan.
	Valets fastställande
	Anmärkningar mot valförfarandet prövas av fakultetsstyrelsen under förutsättning att anmärkningen skriftligen inkommer till fakultetsstyrelsen inom fem arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjorts. I annat fall fastställs valutgången genom ...
	Fyllnadsval
	I de fall vakanser i berörda organ uppkommer under mandatperioden ersätts dessa efter fyllnadsval där valberedningen utgör valförsamling. Valresultatet fastställs av dekanus.
	Ordförande och vice ordförande
	Programnämndernas ordförande utses av dekanus bland valda verksamhetsföreträdare och nämnden utser (förste) vice ordförande inom sig.
	Kompletterande uppdrag till valberedningen
	Valberedningen ska för aktuell mandatperiod till dekanus även lämna förslag på verksamhetsföreträdare i fakultetens Forskarutbildningsnämnd.
	Ulf Nilsson
	Dekanus



