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Sändlista 

Bestämmelser för val av fakultetsnämnder för 
perioden 2022-2024 

Beslut 
Rektor beslutar 
 
att för val av fakultetsnämnder för mandatperioden 2022-2024 ska de bestämmelser 
gälla som framgår av bilagan till detta beslut, 

att till valkontrollanter utse fakultetshandläggare Kristina Jungnelius VH-fak, 
fakultetshandläggare Linda Gruffman S-fak, fakultetssekreterare Marie Forsberg 
NJ-fak och fakultetshandläggare Torleif Ljung LTV-fak, samt 

att till ersättare för valkontrollanterna utse fakultetsdirektörerna Caroline Carlström 
VH-fak, Per Olofsson S-fak, Pär Aronsson NJ-fak och Margit Nothnagl LTV-fak. 

Ärendet 
Universitetsstyrelsen har i Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen 
för SLU och organ som är direkt underställda denna, styrelsens 
delegationsordning1 lämnat de grundläggande bestämmelserna för val av 
fakultetsnämnder. Av kapitel 6, punkt 4 i framgår att rektor efter samråd med 
valberedningarnas ordförande ska besluta om tidsplan och närmare föreskrifter för 
hur valen av fakultetsnämnder ska genomföras. Det framgår även av samma 
dokument att valet bör genomföras med en elektronisk valsedel.  

Vid de val som genomfördes åren 2015 och 2018 var det möjligt för kandidaterna 
och väljarna att träffas vid en ”hearing” som genomfördes på den ort där fakulteten 
har sin bas. Fakulteterna betalade resor till och från hearingen och för dem som 
ändå inte kunde delta på plats fanns det möjlighet att delta via videolänk på andra 
större verksamhetsorter.  

SLU har under det dryga år som covidpandemin pågått utvecklat en ny möteskultur 
där digitala möten har blivit praxis. Sådana möten ökar förutsättningarna för ett 
högt deltagande och när kandidatpresentation och hearing genomförs på det sättet 

                                                      
1 Senaste lydelse enligt styrelsens beslut den 5 november 2020, § 89/20, ID SLU ua.2020.1.1.1-4035 
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får fakulteterna inga nämnvärda sammanträdeskostnader. Det är därför lämpligt att 
årets kandidatpresentationer genomförs digitalt.  

Beslutet innebär att fakulteternas valberedningar får en gemensam utgångspunkt 
för sina respektive beslut om tidsplan och andra bestämmelser för hur valet ska 
genomföras. Valperioden är densamma för alla fakulteterna liksom mallen för hur 
de elektroniska valsedlarna ska utformas. Det blir en större enhetlighet än vid 
tidigare val av fakultetsnämnder eftersom möjligheten att dela upp kategori C i 
ordinarie ledamöter respektive suppleanter tas bort liksom möjligheten att kunna 
rösta på ett alternativ som benämns ”Valberedningens förslag”. Valberedningarnas 
ordförande får befogenhet att i övrigt fastställa valsedelns slutliga utformning och 
tidsplanen för valet. 

Rektor hade den 14 juni 2021 samråd med valberedningarnas ordförande och vice 
ordförande jämte personal ur fakultetskanslierna beträffande det nu aktuella 
beslutet.  

Maria Knutson Wedel 
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Dessa bestämmelser utgår från och kompletterar de grundläggande bestämmelser som styrelsen har 
beslutat om för val av ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna.  
 

1. Valsedlarnas utformning 
När en valberednings förslag har presenterats för de röstberättigade och ev. ytterligare kandidater (s.k. 
fria nomineringar) har accepterat en nominering1, ska valberedningen föra upp samtliga kandidater 
kategorivis (a-c) på en och samma valsedel i följande ordning. 
 
a) Kandidat (-er) till uppdraget som ledamot av fakultetsnämnden tillika ordförande (dekan) 
b) Kandidat (-er) till uppdraget som ledamot i fakultetsnämnden tillika vice ordförande (prodekan) 

samt  
c) Kandidater till uppdraget som övriga ledamöter/suppleanter.  
 
De kandidater som är valberedningens förslag ska utmärkas med en asterisk. Fritt nominerade 
kandidater får föras upp på valsedeln endast om de har den vetenskapliga eller konstnärliga 
kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).  
 
Det ska på valsedeln även finnas ett alternativ för Blank röst, vilket innebär att väljaren underkänner 
alla kandidater. Några andra alternativ får inte finnas på valsedeln. 
 
Valsedeln ska finnas tillgänglig på både svenska och engelska språken.  
 

2. Valförfarandet 
Valberedningens ordförande fastställer valsedlarnas slutliga utformning och de praktiska anvisningar 
inklusive tidsplan som krävs för valets genomförande. Valsedeln ska tillsammans med rektors 
bestämmelser för val av fakultetsnämnder, presentationer av kandidaterna och andra handlingar som 
behövs, göras tillgängliga för de röstberättigade via det elektroniska systemet den 25 oktober 2021. 
 
Den tid då valet pågår, valperioden, är måndagen den 25 oktober till och med tisdagen den  
2 november 2021. Valberedningens ordförande ska under tiden den 26-28 oktober ge kandidaterna 
möjlighet att presentera sig för de röstberättigade som då även ska beredas möjlighet att ställa frågor 
till kandidaterna (”hearing”). Denna kandidatpresentation ska genomföras digitalt där s.k. 
hybridmöten är tillåtna. Om de muntliga presentationerna görs på engelska ska det vara 
möjligt att på begäran få dem översatta till svenska. Frågor till kandidaterna ska kunna ställas 
på svenska med möjlighet att få dem översatta till engelska.  
 
Vid valet har varje röstberättigad så många röster som det antal personer som ska väljas i respektive 
kategori. En väljare är inte skyldig att utnyttja alla sina röster. 
 

                                                 
1 Valberedningens ordförande ska underrätta rektor om vilka kandidater som finns utöver dem som 
valberedningen har föreslagit. 



3. Valhemlighet och valkontrollant m.m. 
De fakultetsvisa, av rektor utsedda, valkontrollanterna och deras ersättare är anställda i 
universitetsadministrationen och väl insatta i såväl det samlade regelverket för val av 
fakultetsnämnder som i det elektroniska valsystemets funktion. Valkontrollanten ska bistå 
valberedningen med att konstruera valsedeln samt följa valet och uppmärksamma om det finns 
tekniska eller administrativa problem och i så fall ta initiativ till att lösa dessa.  
 
Universitetsdirektören ansvarar för att det finns dels ett väl fungerande elektroniskt valsystem som 
garanterar valhemligheten vid såväl ordinarie val som vid eventuella fyllnadsval, dels att det finns 
tillgängligt AV-stöd för genomförande av digitala kandidatpresentationer med hearing. 
 
Valberedningen ska informera alla kandidater om att rektor avser att inbjuda till introduktion för de 
nyvalda fakultetsnämnderna den 1-2 december 2021 på Krusenbergs herrgård, belägen c:a 15 
minuters bilresa söder om Ultuna.  
 

4. Röstsammanräkning 
När valperioden är slut ska valkontrollanten upprätta ett protokoll över utfallet. Protokollet justeras av 
valberedningens ordförande och sekreterare. Av protokollet ska framgå vilka kandidaterna är och hur 
rösterna fördelat sig samt vilka som enligt valutslaget bör utses till dekan respektive prodekan. Om en 
annan kandidat än valberedningens förslag får flest röster i kategorierna a) och b), eller om röstetalet 
blir lika mellan två kandidater i dessa kategorier, ska rektor samråda med valberedningen och de 
övriga som blivit valda till fakultetsnämnden om den uppkomna situationen och besluta om hur den 
ska hanteras.  
 
Vid valet i kategori c) är de som erhållit flest röster valda till ordinarie ledamöter och de närmast 
följande kandidaterna är valda till suppleanter i den ordning som röstetalet anger. Det ska av 
protokollet framgå vem som valts till förste respektive andre suppleant. En kopia av protokollet sänds 
till rektor och akademisekreteraren när det är justerat.  
 
Vid lika röstetal i kategori c) ska valkontrollanten dra lott mellan kandidaterna2. 
 

5. Förfarande vid övervägande blanka röster 
Om det vid röstsammanräkningen visar sig att mer än hälften av rösterna är blanka är ingen av 
kandidaterna valda och valet får göras om. Rektor ska omgående underrättas om en sådan situation 
uppstår. 

                                                 
2 Syftet med bestämmelsen är att kunna urskilja vilka som är valda till ordinarie ledamöter respektive 
suppleanter samt vem som är vald till första respektive andra suppleant. 
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