
  Styrande dokument 1(8) 
Område Datum Dnr 
 2021-07-07 LTU-1114-2021 
 Process 
 11.1 Verksamhet och 

förvaltningsjuridik (2020-2021) 
 

 
  
 

 
Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 

0920-49 10 00  www.ltu.se 
 

 
Beslutsfattare:  Rektor Beslutsdatum: 2021-06-28  
Dokumenttyp:  Regel Träder i kraft:  2021-07-01 
Giltighetstid: tillsvidare  

Dokument som upphävs: LTU-1049-2015 
 

Föreskrifter för val till fakultetsnämnderna vid Luleå tekniska 
universitet 

  



  Styrande dokument 2(8) 
Område Datum Dnr 
 2021-07-07 LTU-1114-2021 
 Process 
 11.1 Verksamhet och 

förvaltningsjuridik (2020-2021) 
 

 
  
 

 
Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 

0920-49 10 00  www.ltu.se 
 

 

Innehållsförteckning 
 INLEDNING ........................................................................................................................................ 3 

 FAKULTETSNÄMNDERNAS UPPGIFTER ............................................................................................... 3 

 VALFÖRSAMLING – FAKULTETSKOLLEGIET ......................................................................................... 3 

 NÄMNDERNAS SAMMANSÄTTNING .................................................................................................. 3 

 TEKNISK FAKULTETSNÄMND ........................................................................................................................ 3 
 FILOSOFISK FAKULTETSNÄMND .................................................................................................................... 3 

 UTSE LEDAMÖTER ............................................................................................................................. 4 

 VAL AV LÄRARREPRESENTANTER .................................................................................................................. 4 
 UTSE ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE .................................................................................................. 4 
 UTSE EXTERNA REPRESENTANTER ................................................................................................................. 4 
 UTSE STUDERANDEREPRESENTANTER ............................................................................................................ 4 

 VALBARA LÄRARE .............................................................................................................................. 4 

 INTRESSEANMÄLAN ................................................................................................................................... 5 

 VALBEREDNINGEN ............................................................................................................................. 5 

 VALBEREDNINGARNAS SAMMANSÄTTNING .................................................................................................... 5 
 NOMINERINGSPROCESS TILL VALBEREDNING................................................................................................... 5 
 MANDATPERIOD ...................................................................................................................................... 5 
 BEREDA VALET OCH FÖRESLÅ KANDIDATER ..................................................................................................... 6 
 FYLLNADSVAL .......................................................................................................................................... 6 
 SAMRÅD ................................................................................................................................................. 6 
 HEARING ................................................................................................................................................ 6 
 PUBLICERING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SAMT ÖVRIGA KANDIDATER ........................................................... 7 

 VALFÖRFARANDE .............................................................................................................................. 7 

 VALETS GENOMFÖRANDE ........................................................................................................................... 7 
 RÖSTNINGSFÖRFARANDE ........................................................................................................................... 7 
 RÖSTLÄNGD ............................................................................................................................................ 7 
 RÖSTRÄKNING OCH PROTOKOLL ................................................................................................................... 8 

 FYLLNADSVAL .................................................................................................................................... 8 

 
 

  



  Styrande dokument 3(8) 
Område Datum Dnr 
 2021-07-07 LTU-1114-2021 
 Process 
 11.1 Verksamhet och 

förvaltningsjuridik (2020-2021) 
 

 
  
 

 
Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 

0920-49 10 00  www.ltu.se 
 

 Inledning 
Vid Luleå tekniska universitet finns två fakultetsnämnder. En nämnd för teknisk utbildning 
och forskning, benämnd tekniska fakultetsnämnden och en nämnd för utbildning och 
forskning inom samhällsvetenskap, hälsovetenskap, konst, utbildningsvetenskap, 
humaniora samt konstnärligt utvecklingsarbete, benämnd filosofiska fakultetsnämnden. 
Rektor fastställer antal ledamöter i varje fakultetsnämnd och närmare sammansättning.  
 

 Fakultetsnämndernas uppgifter 
Fakultetsnämndernas uppgifter framgår av Arbetsordning för Luleå tekniska universitet 
samt Rektors besluts- och delegationsordning.  
 

 Valförsamling – fakultetskollegiet 
Vid universitetet finns två fakultetskollegier, ett tekniskt och ett filosofiskt. Fakultets-
kollegierna utgör valförsamlingar vid val till fakultetsnämnderna. Alla medarbetare som 
definieras som lärare i universitetets anställningsordning ingår i fakultetskollegierna och är 
därmed röstberättigade. Detta under förutsättning att: 

• Anställningen avser minst halvtid och gäller tills vidare eller minst två år i följd. 
• Arbetet till minst 40 % ligger inom nämndens ansvarsområde. 

 

 Nämndernas sammansättning 
Fakultetsnämnderna ska bestå av lärar- och studentrepresentanter samt externa ledamöter. 
Mandatperioden är ett år för studenterna och tre år för övriga ledamöter. Endast studenterna 
får ha suppleanter. 
 

 Teknisk fakultetsnämnd 
Den tekniska fakultetsnämnden ska bestå av elva ledamöter, varav sex vetenskapligt 
kompetenta lärare, tre studerande - varav en forskarstuderande - samt två externa 
ledamöter.  
 

 Filosofisk fakultetsnämnd 
Den filosofiska fakultetsnämnden ska bestå av 13 ledamöter, varav åtta vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare, tre studerande – varav en forskarstuderande – samt två 
externa ledamöter.  
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 Utse ledamöter 

 Val av lärarrepresentanter 
Lärarrepresentanter i fakultetsnämnderna utses genom val. En lärarrepresentant får ha 
uppdraget i fakultetsnämnden högst två mandatperioder totalt. 
 

 Utse ordförande och vice ordförande 
Ordförande och vice ordförande utses bland lärarledamöterna av rektor, efter förslag från 
respektive valberedning.  
 
Kravprofil för ordförande och vice ordförande i fakultetsnämnderna fastställs genom beslut 
av rektor.  
 
En lärarledamot får ha uppdraget som ordförande eller vice ordförande i högst två 
mandatperioder totalt.  
 

 Utse externa representanter 
Externa representanter utses av rektor, efter förslag från respektive valberedning.  
 

 Utse studeranderepresentanter 
Med studerande menas studerande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. 
 
Studentkårerna vid universitetet utser studeranderepresentanterna i båda fakultetsnämnder 
samt suppleanter för dessa.  
 

 Valbara lärare 
De lärare som kan komma ifråga för val till nämnderna är sådana lärare som anges i 
universitetets anställningsordning. För att en lärare ska vara valbar vid val till 
fakultetsnämnd gäller dessutom att: 

• Läraren är anställd vid universitetet. 
• Anställningen avser arbete på minst halvtid och ska gälla tills vidare eller minst tre 

år i följd vid valtillfället. 
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• Läraren är vetenskapligt, eller i förekommande fall, konstnärligt kompetent inom 
nämndens ansvarsområde.1 

• Arbetet till minst 40 % ligger inom nämndens ansvarsområde. 
 
 
Även tjänstlediga lärare är valbara. 
 

 Intresseanmälan 
Uppdragen som ledamot, ordförande eller vice ordförande i fakultetsnämnd vid 
universitetet ska utlysas internt för intresseanmälan. Den som avser kandidera till något 
eller några av uppdragen ska skicka in en intresseanmälan till registrator.  
 
Intresseanmälningar ska ha kommit in till registrator senast tre veckor innan senaste 
tidpunkten för publicering av valberedningens förslag.  
 

 Valberedningen 

 Valberedningarnas sammansättning 
Två valberedningar ska utses, en för respektive nämnd. Varje valberedning ska bestå av 
fem valbara lärare vid Luleå tekniska universitet, varav en ska utses till ordförande. Både 
kvinnor och män ska vara representerade i respektive valberedning. Det ska vidare finnas 
en ämnesmässig spridning bland ledamöterna i respektive valberedning.  
 

 Nomineringsprocess till valberedning 
Fakultetskollegierna utser var för sig, på förslag av dekanerna, en ny nomineringsgrupp 
med representanter ur respektive kollegium vars uppgift är att presentera ett förslag till 
valberedning. 
 

 Mandatperiod 
Fakultetskollegierna utser nya valberedningar inför varje ordinarie val till 
fakultetsnämnderna. Valberedningarnas mandatperiod inleds i samband med beredning av 
ordinarie fakultetsnämndsval och pågår under nämndernas mandatperiod. 

 

                                                 
1 I enlighet med 4 kap. 3-4§§ Högskoleförordningen 
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 Bereda valet och föreslå kandidater 
Valberedningens uppgift är att uppmuntra lämpliga sökande att lämna in intresseanmälan. 
Valberedningen ska i beredningen aktivt ta ställning till både kvinnor och män som är 
intresserade av och verksamma inom såväl utbildning som forskning. Vidare ska tas i  
beaktande att det bör finnas en ämnesmässig spridning bland ledamöterna i respektive 
nämnd.   
 
Om det inte finns särskilda skäl ska de föreslagna personerna till minst en tredjedel utgöras 
av kvinnor och till minst en tredjedel av män. 
 
Valberedningen ska: 

• Föreslå valförsamlingen lärarledamöter för val till respektive nämnd. 
• Inhämta valförsamlingens mening avseende förslag till ordförande och vice 

ordförande. 
• Lämna förslag till rektor på ordförande och vice ordförande samt externa ledamöter.  

 

 Fyllnadsval 
Om någon av nämndsledamöterna avgår under mandatperioden är det de sittande 
valberedningarnas uppgift att bereda fyllnadsval snarast och nominera ny ledamot. 
Särskilda instruktioner angående detta meddelas av enhetschefen för utbildnings- och 
forskningsplanering.  
 

 Samråd 
Valberedningarna ska, under arbetets gång, samråda med lärarna inom respektive nämnds 
ansvarsområde. Valberedningarna ska även samråda med varandra samt, i förekommande 
fall, med den valberedning som bereder val av lärarföreträdare i universitetsstyrelsen.  
 
Valberedningarna ska samråda med rektor innan förslag till ordförande och vice ordförande 
i respektive nämnd lämnas till respektive valförsamling.  
 

 Hearing 
Valberedningarna ska planera och genomföra en hearing med de nominerade ledamöterna 
före valperiodens början. I samband med detta ska även övriga som har lämnat in 
intresseanmälan beredas möjlighet till en personlig presentation. Hearingen ska vara öppen 
för alla medarbetare vid universitetet. 
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 Publicering av valberedningens förslag samt övriga kandidater 
Valberedningarnas förslag till ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande i 
respektive nämnd ska anslås på universitetets officiella anslagstavla samt publiceras på 
universitetets webbplats senast tre veckor före valperiodens början. Till förslaget ska en 
kort presentation samt en kort motivering till valberedningens förslag bifogas.  
 
I anslutning till publiceringen av valberedningens förslag ska även de övriga kandidaterna 
presenteras.   
 

 Valförfarande 

 Valets genomförande 
Enheten för utbildnings- och forskningsplanering ansvarar för att administrera valet. De 
närmare formerna för valets genomförande, inklusive preciserade datum för olika 
aktiviteter, fastställs genom ett särskilt beslut av enhetschefen för utbildnings- och 
forskningsplanering och tillkännages på universitetets webbplats i god tid före valperiodens 
början.  
 

 Röstningsförfarande 
Valet sker genom elektronisk röstning i det verksamhetssystem som är anpassat för sådant 
röstningsförfarande under en valperiod om en vecka. Systemet ska generera slumpartade 
länkar som kopplas ihop med den röstberättigades e-postadress. Detta för att säkerställa 
anonymiteten. De individuella länkarna ska garantera att endast den som är behörig att 
avlägga sin röst kan delta och att denne endast kan delta en gång under valperioden.  
 
Val kan endast ske med hjälp av den elektroniska valsedeln i verksamhetssystemet. Endast 
valsedlar som har kommit in på detta vis och inom utsatt tid ska beaktas.   
 

 Röstlängd 
Röstlängd ska upprättas och anslås på institutionerna och på universitetets officiella 
anslagstavla under en tid av tre veckor. Anmärkningar mot röstlängden ska lämnas till 
registrator inom denna tid.  
 
Enhetschefen för utbildnings- och forskningsplanering ska fastställa röstlängden genom 
särskilt beslut två veckor före valperiodens början. Endast de lärare som är upptagna på den 
fastställda röstlängden är berättigade att rösta.  
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 Rösträkning och protokoll 
En handläggare från enheten för utbildnings- och forskningsplanering samt 
systemadministratören för aktuellt verksamhetssystem ska räkna samman rösterna och föra 
protokoll över valet. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslaget. Ett särskilt lottningsprotokoll 
ska då upprättas. Protokollet justeras av enhetschefen för utbildnings- och 
forskningsplanering. Resultatet av valet ska anslås på universitetets officiella anslagstavla 
samt publiceras på universitetets webbplats.  
 

 Fyllnadsval 
Om någon nämndsledamot avsäger sig uppdraget ska ny ledamot väljas. Fyllnadsval ska 
genomföras snarast. Särskilda instruktioner meddelas av enhetschefen för utbildnings- och 
forskningsplanering.  
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