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Riktlinjer vid val till fakultetsstyrelse
Dessa riktlinjer kompletterar Malmö universitets arbetsordning, dnr Led
1.3-2018/214, och ersätter tidigare beslut dnr MAHR 19-2015/532.
Fakultetsstyrelsen
Fakultetsstyrelsens sammansättning framgår av universitetets
arbetsordning.
Mandatperioden för de valda ledamöterna i fakultetsstyrelsen är i
normalfallet tre år1 med möjlighet till omval för en period om ytterligare
tre år. Rektor beslutar, på förslag från fakultetsstyrelsen, om mandattiden
ska vara annan än tre år.
Fakultetsstyrelsen beslutar om
•
•
•
•

antalet ledamöter i fakultetsstyrelsen
valberedningens storlek och sammansättning
valberedningens mandatperiod2
utseende av ledamöter i valberedningen3 efter att ha inhämtat förslag från
fakultetens medarbetare

Rektor utser ordförande i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsen utser
inom sig vice ordförande.
Om det under mandatperioden skulle uppstå en vakans fattar
fakultetsstyrelsen beslut om vem av ersättarna som går in som ordinarie
ledamot med hänsyn till röstetal vid invalet och med beaktande av de
kriterier som anges i arbetsordningen.
Valberedning
Vid varje fakultet ska det finnas en valberedning. Valberedning ska bestå
av lägst tre och högst sex ledamöter. Ledamöterna ska ha anställning som
lärare och vara organisatoriskt placerade vid berörd fakultet.
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Första mandatperioden är från och med 1 april 2019 till och med 31 mars 2022
Mandatperioden får inte vara längre än fakultetsstyrelsens sluttid för dess mandatperiod
3
Inför val från och med 1 april 2022 och därefter föreslås en ändring i arbetsordningen att
val ska ske till valberedningen
2
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I valberedningen skall kvinnor och män vara jämnt representerade.
Valberedningen ska bestå av en majoritet av vetenskapligt eller
konstnärligt kompetenta lärare. Valberedningen utser sin ordförande inom
sig.
Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att föreslå lärarrepresentanter, ersättare för
lärarrepresentanterna samt externa ledamöter till fakultetsstyrelsen med
beaktande av de kriterier som anges i arbetsordningen och i förekommande
fall kompletterande instruktioner från respektive fakultetsstyrelse.
Om en person ur valberedningen nomineras till fakultetsstyrelsen och säger
sig stå till förfogande för det uppdraget ska personen ifråga omedelbart
avgå från valberedningen.
Valberedningen ska säkra det kollegiala inflytandet och ska i sitt
nomineringsarbete eftersträva stor öppenhet för olika intressen och
åsiktsinriktningar.
När valberedningen är klar med sitt arbete ska förslaget på ledamöter
meddelas administrativ chef, som har att bereda ärendet vidare.
Förslaget ska innehålla det antal ledamöter som ska ingå i
fakultetsstyrelsens beslut samt fyra till sex ersättare för
lärarrepresentanterna om någon av de ordinarie avslutar sitt uppdrag i
förtid.
Om det skulle bli lika röstetal mellan två ledamöter får lotten avgöra.
Utseende av extern ordförande i fakultetsstyrelsen
Valberedningens ordförande ska efter genomfört val för rektor presentera
två externa ledamöter4, en man och en kvinna, varav den ena utses av
rektor som ordförande i fakultetsstyrelsen. Rektor ska samråda med
dekanerna för att säkerställa en jämn könsfördelning bland de externa
ordförandena.
Valförfarande
En preliminär lista på röstberättigade och valbara personer fastställs av
chef för HR-avdelningen. Röstlängden ska baseras på kända
anställningsförhållanden på den nya mandatperiodens första dag.
Den preliminära listan anslås i minst sju dagar. Listan fastställs slutligen av
administrativ chef fem dagar innan valet påbörjas efter eventuellt inkomna
synpunkter.
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Valberedningen ska stämma av med rektor under sitt arbete
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Administrativ chef är ansvarig för valet på respektive fakultet och
säkerställer att valet förrättas på ett korrekt sätt samt beslutar om tidpunkt
när valet ska påbörjas och avslutas. Perioden då röstning kan ske ska
omfatta mellan 10 och 14 dagar.
Röstberättigad
Anställda vid en fakultet är röstberättigade vid val till respektive
fakultetsstyrelse.
Som anställd räknas den som till minst 50 % är anställd vid Malmö
universitet tillsvidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år från
mandatperiodens början.
Valbara
Samtliga lärare som är röstberättigade inom fakulteten är valbara.
Dessutom ska en lärarrepresentant från annan fakultet ingå i
fakultetsstyrelsen från annan fakultet och denna ska då uppfylla ovan
angiva krav på anställning. Därtill kommer externa ledamöter.
Som lärare avses i detta sammanhang:
•
professor
•
biträdande professor
•
universitetslektor
•
biträdande universitetslektor
•
universitetsadjunkt
Provanställda betraktas som tillsvidareanställda i detta avseende.
Anmärkningar mot valförfarandet
Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning att
anmärkningen skriftligen inkommer inom fem arbetsdagar efter den dag
valresultatet offentliggjorts. I annat fall fastställs valutgången genom
särskilt beslut av rektor. Beslutet kan inte överklagas.

