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• att arbetet med genomförande av val till fakultets- och 
områdesstyrelserna, även innefattande val av dekaner och prodekaner, för 
perioden 2021-2023, ska ske enligt bilagd tidsplan 

• att arbetet med tillsättning av prefekter, proprefekter och 
institutionsstyrelser, för perioden 2021-2023, ska ske enligt bilagd 
tidsplan 

Ovanstående val och tillsättningar ska ske i enlighet med Instruktionen.för 
tillsättning av vissa styrelser och uppdrag (dnr LiU-2019-01892). 

Skäl till beslut 

Innevarande mandatperiod för fakultets- och områdesstyrelser, dekaner, 
prodekaner, prefekter, proprefekter och institutionsstyrelser 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/område 
inledas senast nio månader och processerna för institutionerna senast åtta 
månader, före påbörjandet av ny mandatperiod. 

Handläggningen av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av rektors 
sekreterare Maria Fält efter föredragning av universitetsjurist Caroline Taube. 

I ärendets beredning har koordinator vid TFK Maria Boberg, koordinator vid FFK 
Dana Wagner, Samordnare vid MEDFAK Elin Wistrand, koordinator vid 
MEDF AK Anita Larsson och koordinator vid KFU Caroline Kelly deltagit. Ärendet 
har stämts av via e-mail med den centrala samverkansgruppen. 

Helen Dannetun 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

~ 
Caroline Taube 
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Sändlista: 
Universitetsledningen 
UDL 
Dekanerna 
Kanslicheferna 
Prefekterna 
De administrativa cheferna 
De lokala fackliga organisationerna 
Studentkårerna 
Internrevisionen 
LiU-Nytt 

2020-02-17 

DNR LIU-2020-00490 
BESLUT 

2(2) 



Il U LINKÖPINGS 
e UNIVERSITET 

2020-02-17 

DNR LIU-2020-00490 
Bilaga 1 

1(1) 

Tidplan för genomförande av val till fakultetsstyrelsen för 

mandatperioden 2021-2023 

Följande tidplan ska gälla för valet 2020 

2020-03-16 Sista dag för utseende av valberedning 

2020-06-15 Sista dag för avstämning för valberedningen med rektor 

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 jämte 
dekan/prodekaner ska vara rektor tillhanda. 

2020-09-18 Sista anmärkningsdag mot röstlängden till rektor 

2020-09-21 Rektor fastställer valberedningens försll:J,g 

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 respektive styrelsers hemsidor 

2020-11-02 Sista dag för skriftlig överklagan till Universitetsstyrelsen 

2020-11-04 Rektor beslutar/fastställer valresultatet. Kan ej överklagas 

2020-11-04 Rektor förordnar dekanat samt externa och interna ledamöter 
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Tidplan för tillsättningen av prefekter, proprefekter och 
institutionsstyrelser för mandatperioden 2021-2023 

Följande övergripande tidplan ska gälla iör processen 2020 

2020-06-15 

2020-08-28 

2020-10-21 

November 2020 
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Överläggningar mellan koordinatorer och rektor genomförda 

Preliminära namnförslag rörande såväl institutionsledning 

som institutionsstyrelse redovisas för rektor 

Slutliga namnförslag redovisas för rektor 

Beslut om förordnanden 


