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1 Inledning 
Arbetsordningen för Högskolan i Skövde (Högskolan) anger att det ska finnas en 
fakultetsnämnd vid Högskolan i Skövde. Detta dokument innehåller föreskrifter för hur 
ledamöterna i fakultetsnämnden ska utses. Högskoledirektören ansvarar för de 
administrativa processer som rör utseendet av ledamöter. Stöd lämnas av HR-avdelningen 
och rektors kansli. En schematisk beskrivning av processerna lämnas i bilaga.  

2 Fakultetsnämndens sammansättning 
Sammansättning och utseende av ledamöter i fakultetsnämnden regleras i arbetsordningen. 

2.1 Dekan, prodekan och övriga lärarledamöter 
Nämnden ska bestå av en dekan (ordförande), en prodekan (vice ordförande), sju övriga 
lärarledamöter och tre studentledamöter. 

Dekanen och prodekanen utses av rektor. Övriga lärarledamöter utses av lärarpersonalen 
genom val.  

2.2 Studentledamöter 
Studentledamöterna i fakultetsnämnden utses av Studentkåren vid Högskolan. Då 
fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning 
vid Högskolan är det lämpligt att någon av studenterna är forskarstuderande. 

2.3 Mandatperioder 
Mandatperioden för dekan, prodekan och övriga lärarledamöter är tre år. Mandatperioden 
för studenterna är ett år. 

3 Röstberättigade och valbara lärare 
Valbar som ledamot till fakultetsnämnden är personal med 

- anställning som lärare enligt Högskolans anställningsordning samt 
- en tillsvidareanställning som omfattar minst 50 procent 

eller  
- en anställning som biträdande lektor eller konstnärlig lektor samt 
- en anställningstid som sträcker sig minst hela mandatperioden. 

Röstberättigad vid val till fakultetsnämnden är personal med 

- en anställning som lärare enligt Högskolans anställningsordning samt 
- en anställning tillsvidare eller en tidsbegränsad anställning som omfattar minst 50 % 

vid tidpunkten för röstlängdens upprättande. 

Lärare med uppdrag som prorektor, vicerektor, högskoledirektör, prefekt, biträdande 
prefekt, avdelningschef eller biträdande avdelningschef är röstberättigade men inte valbara. 
Lärarrepresentanter i högskolestyrelsen är heller inte valbara såvida de inte före valet har 
meddelat att de kommer att begära entledigande från sitt uppdrag i styrelsen om de blir valda 
till fakultetsnämnden. 
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HR-avdelningen upprättar en förteckning över röstberättigade och valbara lärare, en 
röstlängd. Röstlängden offentliggörs för anmärkning senast visst angivet datum. 
Högskoledirektören fastställer därefter röstlängden. 

4 Utseende av dekan och prodekan 
Bland röstberättigade lärare utser rektor en dekan och en prodekan. Dekanen ska vara 
professor. Prodekanen bör vara docent. Dekanen och prodekanen bör ha erfarenhet av arbete 
i kollegiala organ och de bör komma från olika ämnen. 

5 Valberedning 
För att ge förslag på lärarledamöter till fakultetsnämnden utses en valberedning bland 
valbara lärare. Lärare som inte är valbara får inte ingå i valberedningen. 

I valberedningen ska det ingå två lärare från varje institution, en man och en kvinna. Lärarna 
utses av prefekten, efter att samtliga anställda vid institutionen har beretts möjlighet att till 
prefekten nominera kandidater. Kandidaterna ska vara kontaktade och villiga att åta sig 
uppdraget.  

Prefekten lämnar till högskoledirektören, senast visst angivet datum, besked om vilka lärare 
som har utsetts att ingå i valberedningen. Högskoledirektören fastställer därefter 
valberedningen som helhet. 

Valberedningen utses för en period om tre år. Ordförande i valberedningen utses internt 
inom gruppen. Valberedningen för val av lärarledamöter till fakultetsnämnden utgör även 
valberedning för val av lärarledamöter till högskolestyrelsen. 

6 Valberedningens förslag 
Valberedningen upprättar ett förslag på sju lärarledamöter. Nedan redovisas de kriterier som 
ska beaktas vid framtagande av förslag på kandidater. 

6.1 Kriterier enligt arbetsordningen 
Vetenskaplig eller konstnärlig kompetens 

Minst fem av kandidaterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta, det vill säga 
vara disputerad eller ha motsvarande kompetens. 

6.2 Övriga kriterier 
Representation från varje institution 

Varje institution ska vara representerad med minst en kandidat. Skälet är att 
lärarledamöterna i fakultetsnämnden ska spegla Högskolans utbildnings- och 
forskningsbredd. I den mån det är möjligt bör en representation från ämnesområden med 
stor utbildningsvolym säkerställas. I sitt arbete ska ledamöterna verka för Högskolans 
utveckling i stort, och inte främst vara representanter för sin egen institution.  

Jämn könsfördelning 

Fakultetsnämnden som helhet bör ha en jämn könsfördelning. I de fall detta inte har 
uppnåtts ska skälen redovisas i det förslag som lämnas.  



 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde  5/6 

Kompetens för ledning av råd och beredning av ärenden 

En majoritet av nämndens ledamöter bör inneha sådan kompetens att de självständigt kan 
leda råd inrättade av nämnden och bereda ärenden på nämndens eller dekanens uppdrag. 

7 Valförfarandet 
Val hålls vid tid och plats som bestäms av högskoledirektören. 

7.1 Valsedlar 
Val av lärarledamöter ska förrättas med slutna valsedlar. Valsedel förklaras ogiltig om den 
innehåller fler namn än det antal ledamöter och det antal personer som ska utses. Personer 
som inte har nominerats av valberedningen får föreslås på valsedeln, förutsatt att de har 
kontaktats och är villiga att åta sig uppdraget. 

7.2 Fullmaktsröstning 
Röstning genom fullmakt medges, med begränsningen att röstberättigad person får rösta 
genom fullmakt för ytterligare en röstberättigad. Fullmakten ska vara bevittnad av två 
personer. Särskild blankett för fullmakt ska finnas tillgänglig inför valet. 

7.3 Rösträkning och valresultat 
Rösträkning genomförs av högskoledirektören och personal från rektors kansli. 

De lärare som har fått flest röster väljs till lärarledamöter. Om två eller flera kandidater fått 
lika antal röster men plats bara är tillgänglig för en, ska ordningen mellan kandidaterna 
avgöras genom lottning. 

Utfallet av rösträkningen ska protokollföras. Av protokollet ska framgå vilka lärarledamöter 
som har valts till fakultetsnämnden. Justerat protokoll ska överlämnas till registrator och 
därefter offentliggöras. 

8 Utseende av ny ledamot under mandatperioden 
Om någon lärarledamot under löpande mandatperiod inte längre uppfyller kraven för 
valbarhet, eller begär entledigande från sitt uppdrag, upphör ledamotskapet. 

Ny ledamot tillsätts genom fyllnadsval. Den princip som gäller är att varje institution ska vara 
representerad med minst en ledamot i fakultetsnämnden (jämför stycke 6.2). Dekan och 
prodekan räknas i detta sammanhang inte som representanter för sina respektive 
institutioner. Vidare måste de krav som finns gällande vetenskaplig kompetens hos en 
majoritet av fakultetsnämndens ledamöter beaktas när en ny ledamot tillträder. Den strävan 
som finns att ha en nämnd med jämn könsfördelning ska även beaktas.  

9 Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder ikraft 2020-04-15 och ersätter tidigare Föreskrifter för utseende av 
ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde, beslutade 2019-04-12 (dnr HS 
2019/268).  
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Bilaga 1: Schematisk beskrivning av processerna för utseende av 
ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde 
 

Följd Steg i processen Beslutsfattare/ 

ansvarig funktion 

1 Föreskrifter fastställs Styrelsen 

2 Tidsplan för utseendeprocesserna fastställs Högskoledirektören 

3 Preliminär röstlängd upprättas HR-avdelningen 

4 Röstlängd fastställs Högskoledirektören 

5 Dekan och prodekan utses Rektor 

6 Förslag på ledamöter i valberedning lämnas Samtliga anställda vid 
respektive institution 

7 Valberedningen utses Prefekterna 

8 Förslag på lärarledamöter lämnas Valberedningen 

9 Val sker av lärarledamöter  Lärarpersonalen 

10 Fakultetsnämnden tillträder Fakultetsnämnden 
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