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1. Beskrivning 
Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter, inklusive 
dekan och prodekan, till fakultetsnämnderna för perioden 1 juli 2021 till och med den 30 juni 
2025, ska genomföras. 

2. Bakgrund 
Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter (inklusive dekan och prodekan) 
löper ut den 30 juni 2021 och ny mandatperiod gäller från och med den 1 juli 2021. Med anledning 
av detta ska val av vetenskapligt kompetenta ledamöter till fakultetsnämnderna förrättas och 
rektor har att utse dekaner, prodekaner samt externa ledamöter för respektive fakultetsnämnd. 
Studentkårerna har att utse studenter till fakultetsnämnderna. 

Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet. Arbetsordningen anger att en mer 
specifik reglering av formerna för utseende av fakultetsnämndernas ledamöter ska fastställas av 
rektor. Föreliggande regler utgör denna specifika reglering. 

Enligt Regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i nya 
och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenten ska också innehålla en analys 
av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. I följande regler har student- och  
samverkansperspektivet integrerats. På grund av dokumentets innehåll och natur har hållbarhets-, 
tillgänglighets- och internationella perspektiv inte integrerats i dokumentet. Styrdokumentet 
bedöms bidra till att upprätthålla och säkerställa jämställdheten i fakultetsnämnderna. 
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3. Övergripande 

3.1. Samordnare 
Akademisekreteraren vid Planeringsenheten är samordnare för utseende av fakultetsnämndernas 
ledamöter. 

3.2. Ansvar 
Ansvarig för genomförande av de val- och utseendeprocesser som föreskrivs enligt detta 
styrdokument är respektive kanslichef. 

3.3. Mandatperiod 
Mandatperioden avser tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2025. 
Ledamöter i fakultetsnämnden utsedda av studenterna genom beslut av berörd studentkår är 
undantagna från denna mandatperiod, se avsnitt 3.9 och kapitel 8. 

3.4. Lärare 
Med begreppet lärare i detta dokument avses den som har anställning som lärare enligt 
Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

3.5. Vetenskapligt kompetent 
Med vetenskapligt kompetent avses den som avlagt doktorsexamen. 

3.6. Förenklad utseendeprocess 
Med begreppet förenklat utseendeprocess eller utseendeförfarande i detta dokument avses det 
förfarande för utseende av dekan och prodekan vid ett omförordnande för en andra mandatperiod 
som finns beskrivet i avsnitt 7.3. 

3.7. Poströstning 
Med poströstning avses röstning som genomförs genom att röster avläggs på fysisk 
röstsedel/motsv. som sedan postas till ansvarig valförrättare. 

3.8. Elektronisk röstning 
Med elektronisk röstning avses röstning som genomförs genom att röster avläggs via dator/motsv. 
i ett elektroniskt systemstöd. 

3.9. Valförsamling 
De vid fakulteterna som är röstberättigade vid val av vetenskapligt kompetenta ledamöter och 
suppleanter till fakultetsnämnderna (se 5.1). 

3.10.Gruppsuppleant 
En suppleant som är gemensam för en grupp av ledamöter och därmed inte är personlig för en 
enskild ledamot. 
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3.11. Fakultetsnämndernas sammansättning 
Enligt Arbetsordning för Umeå universitet har fakultetsnämnderna följande sammansättning: 

Kategori Antal Utses av Tidsperiod 

Dekan/Prodekan 

(Ordförande/vice ordförande) 

Både dekan och prodekan ska vara 

professor eller universitetslektor 

2 Rektor 

Efter nominering från 

valberedningen 

4 + 2 + 2 år 1 

Vetenskapligt kompetenta lärare 

Tre suppleanter ska utses för de 

vetenskapligt kompetenta lärarna. 

5 eller 6 Fakultetens 

vetenskapligt 

kompetenta lärare 

(Valförsamling) 

Efter nominering från 

valberedning 

4 år 2 

Externa ledamöter 

Ska besitta bred erfarenhet från 

exempelvis offentlig verksamhet 

och/eller näringsliv. En suppleant till den 

externa ledamoten får utses. 

1 eller 2 Rektor 

Efter nominering från 

valberedningen 

4 år 2 

Studenter 

En av studenterna bör representera 

utbildning på forskarnivå. Upp till tre 

gemensamma gruppsuppleanter får 

utses. 

3 Studentkårerna Enligt 

studentkårens 

beslut (vanligen 

ett år) 

11, 12 eller 13 

Arbetsordning för Umeå universitet föreskriver att fakultetsnämnderna ska bestå av fem (5) eller 
sex (6) vetenskapligt kompetenta lärare samt en (1) eller två (2) externa ledamöter. Tillsammans 
med dekan, prodekan och studenter består nämnden av 11, 12 eller 13 ordinarie ledamöter samt 
upp till sju (7) suppleanter. 

Beslut om nämndens sammansättning inom ramen för arbetsordningens bestämmelse fattas av 
prefektsammanträdet (se 4.2.1). 

1 Dekan och prodekan kan vardera utses för två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta (8) år. Om prodekan utses till dekan får 
de sammanlagda mandatperioderna som prodekan och dekan inte överskrida totalt tolv (12) år. Vid ett omförordnande för en andra 
fyraårsperiod ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget. En avstämning mellan rektor och dekan respektive 
prodekan ska ske efter två år vid den andra fyraårsperioden. Tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer som tidigare innehaft 
uppdraget som dekan eller prodekan vid universitetet kan omförordnas för ytterligare mandatperioder för samma uppdrag om minst fyra år 
har förlöpt sedan det föregående uppdragets utgång. - Enligt Arbetsordning för Umeå universitet 

2 Omval av enskild vetenskapligt kompetent lärare eller externa ledamöter i fakultetsnämnden kan inte ske i de fall den enskilde ledamoten 
innehavt två, på varandra följande, mandatperioder om totalt åtta år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska berörd ledamot 
utträda ur nämnden och fyllnadsval ska ske. Rektor kan besluta om dispens från denna regel, efter anhållan från dekan, om särskilda skäl 
föreligger. - Enligt Arbetsordning för Umeå universitet 

Vakansen fylls genom att suppleant träder in som ordinarie ledamot (se  9.2). 
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4. Valberedning 

4.1. Valberedningens sammansättning 
Valberedningens ska bestå av totalt nio (9) ledamöter varav åtta (8) ska vara vetenskapligt 
kompetenta lärare, tillsvidareanställd professor på konstnärlig grund eller tillsvidareanställd 
universitetslektor på konstnärlig grund. Den nionde ledamoten ska vara student. Valberedningen 
ska ha en jämn könsfördelning. 

Studentrepresentanten deltar endast vid beredning av förslag och beslut om förslag av dekan och 
prodekan. 

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen kan också inom sig utse en vice 
ordförande att leda valberedningens arbete vid ordförandes frånvaro. Ordförande och vice 
ordförande ska utses bland de vetenskapligt kompetenta ledamöterna i valberedningen. 

4.2. Utseende av valberedning 

4.2.1. Utseende av vetenskapligt kompetenta ledamöter till 
valberedningen (prefektsammanträde) 

De vetenskapligt kompetenta lärarna i valberedningen utses vid ett sammanträde där samtliga 
prefekter, eller av prefekten utsedd ersättare, utgör ledamöterna (prefektsammanträde).3 

Till prefektsammanträdet ska respektive prefekt nominera minst två (2) kandidater till fakultetens 
valberedning från den egna institutionens vetenskapligt kompetenta lärare. Minst en man och en 
kvinna ska nomineras från varje institution. Nominerade kandidater ska vara kontaktade och 
villiga att åta sig uppdraget. Nomineringen ska föregås av att samtliga anställda vid institutionen 
givits möjlighet att till prefekten inkomma med förslag på personer till valberedningen bland 
institutionens vetenskapligt kompetenta lärare. Senast åtta arbetsdagar innan 
prefektsammanträdet ska prefekternas nomineringar vara inkomna till fakultetskansliet. 

Respektive fakultetskansli ombesörjer att en vecka före sammankalla till prefektsammanträdet 
samt, vid behov, tillhandahålla sekreterarresurs vid mötet. Fakultetskansliet ska tillsammans med 
kallelsen distribuera en sammanställning av inkomna nomineringar till fakultetens prefekter. 
Ordförande för sammanträdet utses av ledamöterna inom sig. 

Prefektsammanträdets uppgifter: 

1. Utseende av vetenskapligt kompetenta ledamöter till valberedningen. 

2. Besluta om fakultetsnämndens sammansättning i fråga om nämnden ska bestå av fem (5) 
eller sex (6) vetenskapligt kompetenta lärare samt en (1) eller två (2) externa ledamöter 
och om suppleant till den externa ledamoten ska utses (se 3.5). 

3. Yttra sig inför dekans beslut om huruvida reglerna för personval eller om reglerna för 
listval ska tillämpas (se 5.3). 

3 Med prefekter i detta avseende menas 1) prefekter för institution, och 2) föreståndare för arbetsenhet (oavsett hur denne benämns) om arbetsenheten har 
tillsvidareanställda universitetslektorer och/eller professorer. 
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4. Delge rektor synpunkter på den fortsatta processen avseende utseende av dekan och 
prodekan samt extern ledamot i fakultetsnämnd. Rektor deltar personligen vid denna 
punkt på prefektsammanträdet. Dekan kan besluta att till denna punkt på 
prefektsammanträdet adjungera övriga föreståndare (som inte omfattas av begreppet 
prefekt) inom fakulteten som är underställda dekan. 

Protokoll ska föras vid prefektsammanträdet. Av protokollet ska de till valberedningen utsedda 
ledamöternas namn befattning, e-postadress, telefonnummer samt institution framgå. Av 
protokollet ska det också framgå sammanträdets beslut i fråga om fakultetsnämndens 
sammansättning. Det justerade protokollet ska expedieras till respektive fakultetskansli samt till 
samordnaren (se 3.1). 

4.2.2. Utseende av student till valberedningen 
Studenten utses genom beslut av den studentkår som har berörd fakultet som verksamhetsområde 
(se 8.1). 

4.3. Valberedningens sammanträdesformer 
Omröstning i valberedningen ska vara öppen och avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden vid mötet utslagsröst. Valberedningen är beslutsför när minst fem ledamöter, 
däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande. 

Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden. Vid beslut om avgivande av valberedningens 
förslag ska eventuella avvikande meningar redovisas. 

I bilaga till slutgiltigt protokoll ska namn, befattning, e-postadress, telefonnummer samt 
institution anges för de nominerade vetenskapligt kompetenta lärarna, inklusive suppleanter. 

Av protokollet ska det framgå att samråd har skett med rektor vid nominering av dekan och 
prodekan samt externa ledamöter. Avseende dekan ska även en kortare motivering med 
hänvisning till de i avsnitt 7.1 angivna kraven, samt CV biläggas till protokollet. Det justerade 
protokollet ska expedieras till samordnaren (se 3.1) samt till aktuellt fakultetskansli. Protokollet 
ska bevaras för alltid och skickas till registratur och arkiv för bevarande. 

4.4. Valberedningens uppdrag 
Valberedningens uppdrag omfattar samtliga val och utseenden som genomförs för innevarande 
mandatperiod och sammankallas i de fall ett fyllnadsval behöver förrättas. 

Valberedningen ska: 

1. Genomföra fri nominering i enlighet med avsnitt 4.5. 

2. I förekommande fall eller vid behov komplettera inkomna förslag med valberedningens 
egna förslag. 

3. Tillfråga samtliga nominerade kandidater enligt punkt. 1 och 2 om huruvida de står till 
förfogande som ledamot i fakultetsnämnden. 

4. Till rektor föreslå personer att utses till dekan och prodekan (fakultetsnämndens 
ordförande och dess vice ordförande). Dessa utses av rektor. Observera att olika 
beredningsprocesser ska tillämpas om förenklad utseendeprocess ska tillämpas (vid ett 
eventuellt omförordnande). Se avsnitt 7. 
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5. Nominera förslag på fem (5) eller sex (6) vetenskapligt kompetenta lärare (utifrån 
prefektsammanträdets beslut) som förslag till ledamöter i fakultetsnämnden. 
Vetenskapligt kompetenta ledamöter utses genom val av fakultetens valförsamling. 
Valberedningen ska nominera en jämställd sammansättning av vetenskapligt kompetenta 
ledamöter till fakultetsnämnden. 

6. Nominera förslag på tre (3) gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta 
ledamöterna. I första hand inträder suppleanterna i nämnden genom att suppleant 
ersätter ledamot av samma kön. I andra hand inträder suppleanterna i nämnden enligt 
rangordning. Valberedningen ska föreslå en sådan rangordning. Gruppsuppleanterna för 
de vetenskapligt kompetenta ledamöterna utses genom val av fakultetens valförsamling. 
Valförsamlingen fastställer också rangordningen. Valberedningen ska nominera minst en 
(1) kvinna och minst en (1) man som suppleanter. 

7. Till rektor lämna förslag på en (1) eller två (2) personer att utses till externa ledamöter 
(utifrån prefektsammanträdets beslut) samt i förekommande fall förslag på en (1) 
suppleant för dessa. Extern ledamot/externa ledamöter och dess suppleant utses av rektor. 

8. Lämna en förteckning till ansvarigt fakultetskansli över samtliga nominerade som står till 
förfogande för uppdrag som vetenskapligt kompetent ledamot eller suppleant i 
fakultetsnämnden enligt punkt. 3. 

4.5. Fri nominering av dekan, prodekan och 
fakultetsnämndens ledamöter 

Valberedningen ska bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med förslag 
på dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta ledamöter (inkl. suppleanter) och externa 
ledamöter (inkl. suppleant). Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på fakultetens 
webb. Nomineringsperioden ska vara minst två (2) veckor. Samtliga till valberedningen inkomna 
nomineringsförslag ska av valberedningen beaktas och redovisas i det slutgiltiga protokollet.  
Om förenklad utseendeprocess av dekan och prodekan (enligt 7.3) tillämpas ska nomineringen inte 
avse förslag till dekan och prodekan. 

5. Val av vetenskapligt kompetenta ledamöter till 
fakultetsnämnderna 

5.1. Röstberättigade vid val av vetenskapligt kompetenta 
ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna 

Rösträtt tillfaller den som är tillsvidareanställd vetenskapligt kompetent lärare med en anställning 
motsvarande minst 50 procent av heltid inom fakulteten. Med vetenskapligt kompetent avses den 
som avlagt doktorsexamen. Rösträtt ges även till den, som enligt äldre bestämmelser är befordrad 
till universitetslektor utan att ha avlagt doktorsexamen, eller är anställd som professor utan att ha 
avlagt doktorsexamen, om anställningen är tillsvidare och motsvarar minst 50 procent av heltid 
inom fakulteten. 

Rösträtt tillfaller också den som är tillsvidareanställd professor eller universitetslektor på 
konstnärlig grund med en anställning motsvarande minst 50 procent av heltid inom fakulteten. 
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En enskild lärare kan enbart vara röstberättigad vid en fakultet samtidigt. Om enskild lärare 
uppfyller kriterierna för röstberättigande vid två fakulteter är berörd lärare enbart röstberättigad 
vid den fakultet där dennes tillsvidareanställning är placerad. 

För detta val gäller att kriterierna ska vara uppfyllda per den 1 mars 2021 (avstämningsdag). 
Rösträtt och valbarhet gäller inte för den som vid avstämningsdagen innehar en anställning som är 
beslutad att upphöra innan valets genomförande. 

Preliminär röstlängd ska tas fram genom respektive fakultetskanslis försorg och skickas till 
prefekterna vid berörda institutioner (eller motsvarande) för genomgång. Dekan fattar beslut om 
att fastställa röstlängden. Innan röstlängden fastställs ska förslag på röstlängd tillsändas 
samordnaren vid Planeringsenheten (se 3.1) som har att stämma av att ingen enskild lärare ges 
rösträtt vid mer än en fakultet. Förslag på röstlängd ska vara samordnaren tillhanda senast den 16 
mars 2021. 

5.2. Valbara som vetenskapligt kompetenta ledamöter och 
suppleanter till fakultetsnämnderna 

Valbara som vetenskapligt kompetenta lärare är de som uppfyller kraven för röstberättigande vid 
valet. Prefekter, ställföreträdande prefekter, biträdande prefekter samt föreståndare, 
ställföreträdande föreståndare och biträdande föreståndare för arbetsenheter och centrum kan 
inte samtidigt inneha uppdrag som ledamot i fakultetsnämnd. 

Valbara vid valets genomförande är enbart de personer som ställt sig till förfogande som ledamot i 
fakultetsnämnden enligt avsnitt 4.4. punkt. 8. 

5.2.1. Val av tidigare suppleant som ordinarie ledamot till 
nämnden 

Om suppleant utses till ordinarie ledamot får de sammanlagda mandatperioderna som suppleant 
och ledamot inte överskrida totalt tolv (12) år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska 
berörd ledamot utträda ur nämnden och vakansen fyllas genom att suppleant träder in som 
ordinarie ledamot (se 9.2). Rektor kan besluta om dispens från denna regel, om särskilda skäl 
föreligger, efter anhållan från dekan. 

5.3. Valets genomförande 
Vid val av vetenskapligt kompetenta ledamöter och deras suppleanter har dekan att besluta om 
reglerna för personval enligt avsnitt 5.3.1 eller om reglerna för listval enligt avsnitt 5.3.2 ska 
tillämpas. Dekanens beslut ska föregås av samråd med fakultetsnämnden och med prefektmötet. 
Skälen till dekanens beslut ska redovisas. 

Dekan har också att besluta om valet ska genomföras genom elektronisk röstning, poströstning 
och/eller röstning vid valmöte. Nedan anges specifika bestämmelser för respektive valförfarande. 

Valresultatet ska dokumenteras i ett rösträkningsprotokoll som bevaras. Röstsedlar får gallras 
efter att mandatperioden löpt ut, se gallringsframställan enligt FS 2.4.2-358-20. 
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5.3.1. Personval 
Om reglerna för personval tillämpas gäller nedanstående. 

Valberedningens förslag ska presenteras förifyllt och tydligt markerat på röstsedeln/motsvarande. 
Det är tillåtet att rösta blankt. 

Valbara utöver valberedningens förslag är också de övriga personer som ställt sig till förfogande 
som ledamöter i fakultetsnämnden enligt avsnitt 4.4. punkt. 8. 

Val av ordinarie ledamöter om fakultetsnämnden ska bestå av fem (5) vetenskapligt 
kompetenta ledamöter 
De två (2) kvinnor med flest röster och de två (2) män med flest röster är valda som ordinarie 
ledamöter. Vidare är den person som därefter har fått flest röster, kvinna eller man, också vald 
som ordinarie ledamot. Vid lika röstetal avgör lotten. 

För att en angiven röst ska vara giltig ska den innehålla röster på fem (5) personer varav minst två 
(2) kvinnor och minst två (2) män. 

Val av ordinarie ledamöter om fakultetsnämnden ska bestå av sex (6) vetenskapligt 
kompetenta ledamöter 
De tre (3) kvinnor med flest röster och de tre (3) män med flest röster är valda som ordinarie 
ledamöter. Vid lika röstetal avgör lotten. 

För att en angiven röst ska vara giltig ska den innehålla röster på sex (6) personer varav tre (3) 
kvinnor och tre (3) män. 

Val av suppleanter 
Samtidigt som val av ordinarie ledamöter genomförs, anordnas också val av tre (3) suppleanter 
genom ett parallellt val. Valbara i suppleantvalet är samtliga som ställt sig till förfogande som 
ledamöter i fakultetsnämnden enligt avsnitt 4.4. pkt. 8. Häri ingår också de som valberedningen 
föreslagit som ordinarie ledamöter. Valberedningens förslag på suppleanter presenteras förifyllt 
och tydligt markerat på röstsedeln/motsvarande. För att en angiven röst ska vara giltig måste den 
innehålla röst på tre (3) personer varav minst en (1) kvinna och minst en (1) man. 

Efter att det konstaterats vilka fem (5) eller sex (6) personer som valts till ordinarie ledamöter ska 
suppleantvalet sammanställas. De personer som valts till ordinarie ledamöter utgår från 
suppleantvalet. Till suppleanter väljs den kvinna och den man med flest röster i suppleantvalet 
efter att utsedda ordinarie ledamöter utgått. Vidare är den person som därefter har fått flest röster, 
kvinna eller man, också vald till suppleant. Vid lika röstetal avgör lotten. 

De tre suppleanterna som valts ska rangordnas utifrån antalet röster som var och en fått i 
suppleantvalet. Vid lika röstetal avgör lotten. I första hand ersätter suppleant ledamot av samma 
kön utifrån att nämnden bör bibehålla en jämställd sammansättning. I andra hand träder 
suppleanterna utifrån rangordningen. 

Om valet enbart genomförs vid valmöte utan att möjlighet till poströstning eller elektronisk 
röstning tillhandahålls, kan valet av suppleanter istället genomföras som ett separat val efter att 
val av ordinarie ledamöter avklarats. Valbara vid suppleantvalet är i så fall inte de personer som 
valts till ordinarie ledamöter i fakultetsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som ovan. 
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5.3.2. Listval 
Om reglerna för listval tillämpas gäller nedanstående.  

Valberedningens förslag ska presenteras förifyllt och tydligt markerat på röstsedeln. Det är tillåtet 
att rösta blankt. 

Valet sker som ett samlat val av en konstellation av ledamöter och suppleanter, där den unika 
kombination (så kallad lista) av ledamöter och suppleanter (inklusive unik rangordning av 
suppleanter) som har fått flest röster har valts. Vid lika röstetal avgör lotten. 

En röstande har att antingen rösta på valberedningens samlade förslag på konstellation av 
ledamöter och suppleanter, alternativt rösta på ett eget alternativ av en samlad konstellation av 
ledamöter och suppleanter. Röstande kan även rösta blankt. Vid röstning på eget alternativ är 
enbart de kandidater valbara, som framgår av den förteckning som valberedningen upprättat av de 
som står till förfogande som ledamöter i fakultetsnämnden enligt avsnitt 4.4. punkt. 8. Om någon 
annan person än de som framgår av förteckningen angetts på röstsedeln, eller om ett felaktigt antal 
ledamöter och suppleanter angetts, räknas rösten som ogiltig. Förteckningen över valbara 
kandidater ska finnas angiven på, eller bifogad till, röstsedeln. Vid röstande på eget alternativ ska 
fem (5) eller sex (6) vetenskapligt kompetenta ledamöter (utifrån prefektsammanträdets beslut) 
och tre (3) suppleanter anges.  

Om fem (5) vetenskapligt kompetenta ledamöter ska väljas och den röstande väljer ett eget 
alternativ måste valet bestå av minst två (2) kvinnor och minst två (2) män. Det totala antalet 
ordinarie ledamöter på listan måste dock uppgå till fem (5). Bland de tre (3) suppleanterna ska 
listan innehålla minst en (1) kvinna och minst en (1) man. 

Om sex (6) vetenskapligt kompetenta ledamöter ska väljas måste en röst på eget alternativ 
innehålla tre (3) kvinnor och tre (3) män som ordinarie ledamöter. Bland de tre (3) suppleanterna 
ska listan innehålla minst en (1) kvinna och minst en (1) man. 

Vid röstande på eget alternativ ska suppleanterna rangordnas utifrån i vilken ordning de ska 
inträda i nämnden. 

5.3.3. Elektronisk röstning 
Om system för elektronisk röstning tillhandahålls kan berörd fakultet (dekan) besluta att detta ska 
användas för val av vetenskapligt kompetenta ledamöter och suppleanter.4 Vid elektronisk 
röstning ska röstförfarandet vara tillgängligt minst en (1) vecka. 

5.3.4. Poströstning 
Berörd fakultet (dekan) kan besluta att poströstning ska tillämpas. Samtliga röstberättigade vid 
fakulteten ska ges möjlighet att poströsta. Berört fakultetskansli ska vidta åtgärder för att 
säkerställa att valet genomförs anonymt. 

4 I förekommande fall tillhandahålls system för elektronisk röstning av Planeringsenheten inom Universitetsförvaltningen. 
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5.3.5. Valmöte 
Berörd fakultet (dekan) kan besluta att valet ska genomföras genom valmöte. Samtliga 
röstberättigade vid fakulteten ska då kallas till ett valmöte. Kallelse ska utfärdas senast samtidigt 
som valberedningen offentliggör sitt förslag. Ordförande för valmötet är kanslichef eller den som 
kanslichefen utser.  

Omröstning vid valmöte ska genomföras anonymt genom förslutna valsedlar som samlas in i en 
valurna (se 5.3.1 eller 5.3.2). 

Om möjlighet till poströstning eller elektronisk röstning inte tillhandahålls som en möjlighet 
utöver att rösta vid valmötet, ska en röstberättigad som är förhindrad att personligen närvarande 
vid valmötet ges möjlighet att utöva sin rösträtt vid valet genom ett ombud med skriftlig, av den 
röstberättigade undertecknad och daterad fullmakt. Enbart den som är röstberättigad vid valet kan 
utses till ombud via fullmakt. Berört fakultetskansli ska tillhandahålla en mall för sådana 
fullmakter tillsammans med kallelsen. 

6. Utseende externa ledamöter 
Valberedningen ska till rektor nominera en (1) eller två (2) personer (utifrån 
prefektsammanträdets beslut) med bred erfarenhet från akademi och/eller näringsliv och samhälle 
att utses till externa ledamöter i fakultetsnämnden.  

Valberedningen ska också till rektor nominera en (1) person att utses till suppleant för den externa 
ledamoten eller som gruppsuppleant för de externa ledamöterna, om sådan ska utses. 

Ett samråd mellan valberedning och rektor ska föregå rektors beslut. 

7. Utseende av dekan och prodekan 
Valberedningen ska bland fakultetens tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer till 
rektor, nominera en kvinna och en man till uppdragen som ordförande (dekan) och vice 
ordförande (prodekan) i fakultetsnämnden. Valberedningen har att tillse att föreslagna personer 
samrått sinsemellan, innan förslaget tillställs rektor. 

7.1. Krav på dekan och prodekan 
Dekan och prodekan ska vara vid Umeå universitet tillsvidareanställd professor eller 
universitetslektor inom fakultetens ansvarsområde samt med erfarenhet av ledarskap inom 
akademin. 

Dekan ska i enlighet med universitetets arbetsordning, vara väl förankrad i forskarsamhället samt 
inneha en god förmåga att samarbeta förtroendefullt med anställda och studenter. 

Förutom detta ska dekan, 

 ha goda pedagogiska och vetenskapliga meriter 

 ha god ledarförmåga 
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 ha god förmåga att driva utvecklingsarbete och skapa nya möjligheter i de förändringarna 
som sker inom högre utbildning och forskning 

 bedömas ha stor skicklighet att företräda fakulteten 

 ha en hög grad av integritet 

7.2. Samråd med rektor 
Valberedningen ska samråda med rektor avseende utseende av dekan och prodekan. Om inte 
förenklad utseendeprocess tillämpas (se 7.3) ska samrådet bestå av två avstämningar. Den första 
avstämningen ska gälla valberedningens förslag till inriktning och process för val av dekan och 
prodekan. Den andra avstämningen ska avse tillgängliga förslag som står till förfogande innan 
valberedningens beslut. Rektor ska träffa föreslagna kandidater innan valberedningen fattar 
beslut. Rektor ska samråda med berörd kanslichef innan beslut fattas. 

7.3. Omförordnande av sittande dekan och prodekan 
Om sittande dekan och/eller prodekan är tillgängliga för omförordnande avseende en andra 
fyraårsperiod (enligt 3.5) och meddelar att hen är intresserad av detta, ska förenklad 
utseendeprocess tillämpas. Bedömning om förenklad utseendeprocess ska tillämpas genomförs för 
dekan och prodekan var och en för sig. 

Förenklad utseendeprocess 
Den förenklade utseendeprocessen ska bestå av en utvärdering mellan rektor och sittande 
dekan/prodekan avseenden innevarande mandatperiod. Rektor samråder också med berörd 
kanslichef. Därefter deltar rektor vid prefektsammanträdet för att där inhämta synpunkter på den 
fortsatta processen avseende utseende av dekan och prodekan. Valberedningen tillfrågar sen 
aktuell dekan och prodekan om de står till förfogande för en andra mandatperiod. Om 
dekan/prodekan meddelar att de är intresserad av detta, träffar valberedningen rektor för att 
diskutera förutsättningarna för en förlängd mandatperiod. Rektor fattar sedan beslut om att utse 
dekan/prodekan för ny mandatperiod. I det fall det framkommer under den förenklade processen 
att det inte är aktuellt med ett omförordnande, ska istället den ordinarie processen enligt 7.2 (inkl. 
fri nominering till valberedningen) tillämpas. 

8. Utseende av studenter till fakultetsnämnderna 
Den studentkår som har berörd fakultet som verksamhetsområde (se avsnitt 8.1) beslutar om att 
utse studenter som ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnden. Tre ordinarie ledamöter ska 
utses varav en bör representera utbildning på forskarnivå. 

Upp till tre gemensamma gruppsuppleanter för studenterna får utses. Berörd fakultet (dekan) 
beslutar om närvarorätt för suppleanterna vid fakultetsnämndernas sammanträden. Studentkåren 
beslutar också i vilken ordning suppleanterna ska inträda vid ordinarie ledamöters frånvaro. 

Berörd studentkår beslutar också om mandatperiod för de studenter som utses som ledamöter 
eller suppleanter till fakultetsnämnden. 

Studentkåren ska meddela berört fakultetskansli vilka studenter som utsetts och mandatperiod för 
dessa samt i vilken ordning suppleanterna ska inträda vid ordinarie ledamöters frånvaro. 
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8.1. Studentkårernas verksamhetsområden 
Enligt Universitetsstyrelsens beslut 3 april 2019 (FS 1.6.1-2243-18) har studentkårerna vid Umeå 
universitet nedanstående verksamhetsområden för perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022.  

Fakultet Studentkår 
Humanistisk fakultet Umeå studentkår 
Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå studentkår 
Medicinsk fakultet Umeå Medicinska Studentkår 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet Umeå naturvetar- och teknologkår 

För perioden från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2025 gäller istället de 
verksamhetsområden som fastställs i enlighet med universitetsstyrelsens beslut om ställning som 
studentkår för aktuell period. 
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9. Vakanser och fyllnadsval 
Om ledamot inklusive dekan och prodekan, inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska 
personen ersättas. Om suppleant inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska den i vissa 
fall ersättas. 

9.1. Dekan och prodekan 
Om dekan, prodekan avgår under mandatperioden ska detta meddelas samordnaren för 
upprättande av tidsplan för utseende av ny dekan eller prodekan. Valberedningen sammankallas 
därefter och sammanträder enligt avsnitt 4.3 för att ta fram förslag på person som kan utses av 
rektor. 

Förslaget ska föregås av ett samråd mellan rektor och valberedning. Valberedningen ska bereda 
samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med förslag. 

9.2. Vetenskapligt kompetenta ledamöter 
Om någon av de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden avgår, träder en 
gruppsuppleant in som ordinarie ledamot i fakultetsnämnden. I första hand ersätter suppleant 
ledamot av samma kön utifrån att nämnden bör bibehålla en jämställd sammansättning. I andra 
hand träder suppleanterna in utifrån suppleanternas rangordning. 

Fyllnadsval av suppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden ska ske 
när minst två suppleanter antingen har avgått eller har blivit ordinarie ledamöter i 
fakultetsnämnden. Fyllnadsval ska förrättas bland fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare 
efter förslag från valberedningen. Valberedningen ska bereda samtliga anställda vid fakulteten 
möjlighet inkomma med förslag. Fakulteten ska stämma av tidsplan för fyllnadsvalet med 
planeringsenheten samt skickar förslag till beslut på ledamöter till ansvarig handläggare på 
Planeringsenheten inför beslut avrektor.  

9.3. Externa ledamöter 
Om ordinarie extern ledamot avgår träder suppleanten, om sådan har utsetts, in som ordinarie 
ledamot i fakultetsnämnden. Utseende av ny suppleant ska genomföras om suppleanten har avgått 
eller har blivit ordinarie ledamot i fakultetsnämnden. Om ingen suppleant finns utsedd ska ny 
extern ledamot utses. Rektor beslutar om utseende efter förslag från valberedningen. 
Valberedningen ska bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet inkomma med förslag. 

9.4. Studenter 
Berörd studentkår äger rätt att utse och entlediga studenter som ledamöter eller suppleant till 
fakultetsnämnden. Om student avgår eller entledigas under mandatperioden ska berörd 
studentkår fatta beslut om att utse ersättare för denne. 

Studentkåren ska meddela berört fakultetskansli beslut om ersättare samt dennes mandatperiod. 
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9.5. Valberedning 
Respektive fakultets valberedning är tjänstgörande för samtliga val som genomförs för hela 
innevarande mandatperiod. Om en eller flera ledamöter har avsagt sig uppdraget, kan det utses 
nya ledamöter till valberedningen. 

Valberedningen bedömer om fyllnadsval bör förrättas. Till grund för valberedningens bedömning 
ska det övervägas hur lång tid som kvarstår av valberedningens mandatperiod och hur många 
vakanser som behöver fyllas. Valberedningen ska i förekommande fall anhålla hos kanslichef som 
ansvarar för att tillse att fyllnadsval förrättas. Utseende av nya ledamöter till valberedningen sker 
vid prefektsammanträde. 

Vad som framgår av andra stycket gäller för vetenskapligt kompetenta ledamöter i valberedningen. 
Om studenten avgått eller entledigats från valberedningen beslutar berörd studentkår om att utse 
ersättare för denne. Studentkåren ska meddela berört fakultetskansli beslut om ersättare. 

10. Övrigt 

10.1. Ytterligare föreskrifter 
Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas vid utseende av ledamöter till 
fakultetsnämnder för gällande mandatperiod. 

Utöver vad som föreskrivs i dessa regler beslutar dekan 

 om specifik tidsplan för fakulteten för de val- och utseendeprocesser som anges i dessa 
regler, samt 

 vid behov om anslutande föreskrifter inom ramen för dessa regler. 
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10.2.Tidsplan 

Datum Aktivitet 

13 oktober 2020 Regler fastställs av rektor. 

3 november 2020 Sista dag att genomföra prefektsammanträde för val av 

valberedning. 

Ej bestämt. Informationsmöte för valberedningarna. 

18 december 2020 Sista dag för anställda att inkomma till valberedningen med 

förslag på dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare 

(inkl. suppleanter) samt extern ledamot till fakultetsnämnd (inkl. 

suppleant). 

19 december 2020 - senast två 

veckor före sista valdag 

Valberedningen bereder inkomna förslag samt genomför samråd 

och med rektor avseende val av dekan och prodekan. Häri ingår 

också tid för intervjuer. 

22 december 2020 Rektor beslutar om utseende av dekan och prodekan, vid 

förenklat utseendeförfarande. 

1 mars 2021 Avstämningsdag för rösträtt i valet av vetenskapligt kompetenta 

ledamöter och suppleanter. 

10 mars 2021 Valberedningen offentliggör förslag till dekan och prodekan vid 

ordinarie utseendeförfarande 

16 mars 2021 Rektor beslutar om utseende av dekan och prodekan. 

16 mars 2021 Sista dag att tillsända förslag på röstlängd till samordnaren. 

Senast tre veckor före sista valdag Sista dag för valberedningen att offentliggöra förslag till 

fakultetsnämnd samt extern ledamot. 

Senast 18 maj 2021 Val av vetenskapligt kompetenta ledamöter ska vara genomfört. 

18 maj 2021 Rektor beslutar utseende av externa ledamöter. 

1 juli 2021 Fakultetsnämnderna tillträder. 


