Föreskrifter för val av lärarledamöter till högskolestyrelsen vid
Högskolan i Skövde
Föreskrifterna är fastställda av styrelsen 15 april 2020 och träder ikraft samma datum.
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Inledning
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar föra
att dess uppgifter fullgörs, enligt högskolelagen(1992:1434).
Hur högskolestyrelsen ska vara sammansatt och hur utseende av ledamöter i styrelsen ska
ske regleras i 2 kap högskolelagen samt i 2 kap högskoleförordningen (1993:100).
Lärarledamöterna utses genom val vid Högskolan och studentledamöterna utses i enlighet
med vad som anges i Studentkårsförordningen (2009:769). De fackliga organisationerna
utser två personalföreträdare enligt bestämmelserna i Personalföreträdarförordningen
(1987:1101).
Dessa föreskrifter anger hur val av lärarledamöter till styrelsen ska genomföras.

Förutsättningar
2.1

Styrelsens sammansättning

Högskolestyrelsen (styrelsen) ska bestå av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter.
Regeringen utser ordföranden i styrelsen. Rektor ingår alltid i styrelsen. Lärarna och
studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter vardera i styrelsen.

2.2

Mandatperiod

Lärarledamöterna, liksom övriga ledamöter utom rektor, utses för en bestämd tid som är
högst tre år.

2.3

Rösträtt och valbarhet

Valbar som lärarledamot i högskolestyrelsen 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 av lärarledamot till högskolestyrelsen är personal med
-

en anställning som lärare enligt Högskolans anställningsordning, samt

-

en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som omfattar minst 50
procent vid tidpunkten för röstlängdens upprättande.

Lärare med uppdrag i högskoleledning, eller som dekan, prodekan, prefekt, biträdande
prefekt, avdelningschef eller biträdande avdelningschef är inte valbara. Lärarledamöter i
fakultetsnämnden är heller inte valbara, såvida de inte före valet har meddelat att de kommer
att begära entledigande från sitt uppdrag i nämnden om de blir valda till högskolestyrelsen.
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2.4

Valberedning

För att ge förslag på lärarledamöter till styrelsen 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 lärare vid institutionen har beretts möjlighet
att 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 styrelsen utgör även
valberedning för val till fakultetsnämnden.

Valförfarande
3.1

Ansvar för genomförande

Högskoledirektören ansvarar för att val av lärarledamöter till styrelsen genomförs. Valet hålls
vid tid och plats som bestäms av högskoledirektören. Rektors kansli och HR-avdelningen
bistår med administrativt stöd.

3.2

Röstlängd

HR-avdelningen upprättar en röstlängd, d v s en förteckning över röstberättigade och valbara
lärare. Röstlängden offentliggörs och medarbetare har möjlighet att inkomma med
anmärkning mot röstlängden senast ett visst angivet datum. Röstlängden justeras i enlighet
med anmärkningar som bedöms relevanta. Högskoledirektören fastställer därefter
röstlängden.

3.3

Valberedningens förslag

Valberedningen upprättar ett förslag på tre kandidater för val av lärarledamöter till
högskolestyrelsen. Av de föreslagna kandidaterna ska minst en vara kvinna och minst en vara
man. Vidare ska valberedningen lämna förslag på tre reserver, med turordning angiven. Även
förslag på reserver ska utgöras av minst en kvinna och minst en man.
I möjligaste mån ska valberedningens förslag spegla Högskolans ämnesbredd. I uppdraget
ska ledamöterna framför allt representera lärarkåren som helhet samt verka för Högskolans
bästa. De ska inte företräda sitt eget ämne eller sin egen institution.

3.4

Valsedlar

Val ska förrättas med slutna valsedlar. En valsedel förklaras ogiltig om den innehåller fler
namn än det antal ledamöter och det antal reserver som ska väljas. Personer som inte har
nominerats av valberedningen får föreslås på valsedeln, förutsatt att de har tillfrågats och
accepterat att kandidera.
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3.5

Fullmaktsröstning

Röstning genom fullmakt medges, med begränsningen att en 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.

3.6

Rösträkning och valresultat

Rösträkning genomförs av högskoledirektören och personal från rektors kansli.
De lärare som har fått flest röster väljs till lärarledamöter respektive reserver. Om två eller
fler kandidater fått lika antal röster, men det bara finns en tillgänglig plats, ska ordningen
mellan kandidaterna avgöras genom lottning.
Utfallet av rösträkningen ska protokollföras. Av protokollet ska framgå vilka tre
lärarledamöter som har valts till högskolestyrelsen, samt vilka tre reserver som har utsetts.
Turordningen mellan reserverna ska framgå. Justerat protokoll ska överlämnas till
registrator och därefter offentliggöras.

Ersättning av lärarledamot 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 den reservlista som har upprättats vid valet. Skulle ingen reserv finnas att
tillgå utses ny ledamot genom fyllnadsval.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-04-15 och ersätter tidigare Föreskrifter för val av
lärarledamöter till högskolestyrelsen vid Högskolan i Skövde från 2013-03-18, dnr HS
2013/153-10.
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