
 
 

 

 

  

Föreskrifter för val av lärare till Högskolestyrelsen samt Utbildnings- och 

forskningsnämnden vid Konstfack  

 

Fastställda av Högskolestyrelsen per capsulam 2013-01-04. Reviderade av Högskolestyrelsen 

2015-12-15, 2018-12-12. 

 

1. Inledning  

Enligt högskolelagen har lärare vid en högskola rätt att vara representerade i styrelsen (HL 2 

kap 4 §). Dessa representanter ska utses genom val inom högskolan. Hur valförfarandet ska gå 

till får högskolan själv meddela närmare föreskrifter om (HF 2 kap 7 a §).  

Utöver kravet om att en statlig högskola måste ha en styrelse finns det inte längre reglerat i 

lag eller förordning vilka övriga organ en högskola måste ha. Det är i stället upp till 

högskolan att besluta om sin interna organisation (HL 2 kap 5 §).  

I följande föreskrifter anges Konstfacks regler för valförfarandet vid val av lärare till följande 

högskolegemensamma organ:  

- Högskolestyrelsen  

- Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 

 

2. Särskilda bestämmelser för val till Högskolestyrelsen  

Ledamöter som utses av lärare till Högskolestyrelsen  

Lärarna har rätt att utse tre ledamöter i högskolestyrelsen (inga suppleanter). (HF 2 kap 7 a §).  

Särskilda bestämmelser vid val/nominering av ledamöter till högskolestyrelsen och som utses 

av lärarna 

Vid högskolan finns en valkrets med tre mandat. Valkretsen utgörs av valbara lärare vid 

Konstfacks institutioner (se punkt 4). 

Röstberättigad lärare får avge max tre röster inom valkretsen (se punkt 4).  

Valberedningen ska nominera fem personer inom valkretsen enligt ovan. De nominerade ska 

ha olika kompetens och erfarenhet inom högskolans utbildnings- och forskningsområden. 

I övrigt sker valförfarandet i enlighet med de bestämmelser som beskrivs under punkt 4.  
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3. Särskilda bestämmelser för val till Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 

Lärare till Utbildnings- och forskningsnämnden  

Rektor utser prorektor till ordförande i UFN. Därutöver finns det sex lärare som väljs till 

ordinarie ledamöter och sex suppleanter.  

Särskilda bestämmelser vid val/nominering av lärare till UFN 

Lärarna i UFN ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompententa. Minst tre av de 

ordinarie lärarna ska utses bland valbara professorer. Som regel bör samtliga professorer 

ställa upp för val en gång per anställningsperiod.  

Vid högskolan finns en valkrets. Valkretsen utgörs av valbara lärare vid Konstfacks 

institutioner (se punkt 4).  

För att, i UFN, garantera bred kompetens och erfarenhet från Konstfacks olika 

huvudområden, underlätta kommunikation mellan UFN och de olika ämnesråden och 

samtidigt ge lärarna möjlighet att ta ett ansvar för högskolan över institutionsgränserna 

nomineras valbara lärare med kompetens och erfarenhet inom sex kategorier enligt följande:  

a) Design 1 (alt. benämns Industridesign) 

b) Design 2 (alt. benämns Inredningsarkitektur/möbeldesign) 

c) Konst  

d) Bildpedagogik/slöjd  

e) Konsthantverk  

f) Visuell kommunikation 

 

Röstberättigad lärare ges möjlighet att rösta inom alla sex kategorier och avger max en röst 

inom varje kategori (se punkt 4).  

Valberedningen ska i samband med nominering till val av lärare i UFN avge förslag på sex 

ordinarie ledamöter samt sex suppleanter enligt kategorier ovan.  

I övrigt sker valförfarandet i enlighet med de bestämmelser som beskrivs under punkt 4.  

4. Gemensamma bestämmelser  

Mandatperiod  

Mandatperioden för lärare i högskolestyrelsen och UFN är tre år. 

Lärare får väljas om högst en gång.  

Ersättning av vald ledamot under pågående mandatperiod  

Då en vald ledamot avgår före mandatperiodens utgång, ska i hans/hennes ställe den anses 

vald som fått det näst högsta antalet röster vid valet. Saknas kandidater i rösträkningsproto-

kollet enligt denna princip ersätts ledamoten i första hand av den suppleant med kompetens 

och erfarenhet inom samma kategori, i andra hand av den suppleant som står på tur enligt 

rangordningen (gäller UFN), annars genomförs ett fyllnadsval enligt samma rutin som vid 

ordinarie val. I samtliga fall utgörs ersättarens mandatperiod av den återstående ursprungliga 

mandatperioden.  
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Om en ledamot i UFN tar tjänstledigt eller blir sjukskriven under sin mandatperiod ersätts 

hans/hennes plats i första hand av den suppleant med kompetens och erfarenhet inom samma 

kategori, i andra hand av den suppleant som står på tur enligt rangordningen. Om suppleant 

skulle saknas kan en tillfällig ersättare utses i samråd med prefekterna. Beslut tas då av rektor.  

Valberedning  

1. Valberedningen utses av rektor.  

2. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter och ha en jämn könsfördelning. 

Valberedningen utses bland lärare som inte ämnar kandidera.  

3. Inom valberedningen ska en ordförande samt två justeringspersoner utses. Valberedningen 

är beslutsför när minst hälften av de utsedda ledamöterna är närvarande. Vid lika antal 

röster har ordföranden utslagsröst. Förvaltningen ombesörjer sekretariat i valberedningen.  

4. Valberedningen sammankallas genom förvaltningens försorg för att upprätta förslag till 

nomineringar till det aktuella högskoleorganet.  

5. Valberedningen ska presentera de föreslagna kandidaterna på ett sådant sätt att de 

röstberättigade har möjlighet att bedöma de nominerades lämplighet till uppdraget.  

6. Valberedningen ska i sitt arbete med upprättande av förslag till nomineringar till de olika 

högskoleorganen eftersträva en jämn spridning av de nominerade mellan Konstfacks olika 

utbildningsinriktningar (obs särskilda regler för respektive organ, se punkt 2 och 3 ovan). 

Olika lärarkategorier ska finnas med bland de nominerade, utom i fall där särskilda regler 

gäller (se punkt 2 och 3 ovan). En jämn könsfördelning bör eftersträvas.   

Röstberättigade och valbara lärare  

Röstberättigade är lärare som har en anställning som  

a) professor  

b) lektor  

c) adjunkt  

 

Anställningen ska uppgå till minst 20 % av en heltidsanställning vid tidpunkten för 

röstlängdens upprättande.  

Valbara är lärare som har en anställning som  

a) professor  

b) lektor  

c) adjunkt (endast valbara till Högskolestyrelsen)  

 

Anställningen ska uppgå till minst 20 % av en heltidsanställning vid tidpunkten för röstläng-

dens upprättande. Företrädesvis bör läraren ha ett förordnande som sträcker sig över hela 

mandatperioden. För val till UFN ställs särskilda krav på att lärare ska vara konstnärligt eller 

vetenskapligt kompetenta (se punkt 3).  
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Tjänstlediga lärare, föräldralediga undantagna, är inte röstberättigade eller valbara vid 

val/nominering av lärare.  

Röstlängder  

Röstlängd över röstberättigade och valbara lärare upprättas inom förvaltningen, anslås på 

intranätet senast en vecka innan valet och fastställs därefter formellt av rektor.  

Lärare som anser sig felaktigt utelämnade från röstlängderna ska anmäla detta skriftligt till 

förvaltningen inom den vecka som röstlängderna anslås. 

Valförfarandet  

1. Valet ska vara genomfört senast en månad innan mandattiden för sittande ledamöter och 

suppleanter går ut.  

2. Förvaltningen ombesörjer att en sluten omröstning anordnas bland de röstberättigade 

lärarna.  

3. De röstberättigade är vid omröstningen inte skyldiga att följa valberedningens förslag. 

Annat/andra namn kan anges.  

4. För att valsedeln ska anses vara giltig gäller att varje röstberättigad röstar för: 

- max tre personer (val till Högskolestyrelsen); 

- max en person inom varje kategori (val till ordinarie ledamöter i UFN); 

- max en person inom varje kategori (val till suppleanter i UFN).  

Rösträkning  

1. Rösträkning verkställs av valberedningen vid särskilt möte. Valberedningen kan delegera 

rösträkningen till särskilt utskott eller till minst två särskilt utsedda personer. Därutöver 

ska två justeringspersoner utses till rösträkningen.  

2. Vid val av lärare till dessa högskoleorgan ska den anses vald som har fått det högsta 

antalet röster. Om två eller flera kandidater får lika många röster ska ordningen mellan 

dessa avgöras genom lottning.  

3. Rösträkningen ska protokollföras, justeras på sittande möte och därefter anslås.  


