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1. Beskrivning
Reglerna anger formerna för fyllnadsval till fakultetsnämnderna för perioden till och med 202106-30.

2. Bakgrund
Universitetsstyrelsen beslutade den 11 juni 2019 att revidera Arbetsordning för Umeå universitet
(FS 1.1-928-19) innebärandes en förändrad sammansättning av fakultetsnämnderna (avsnitt 6.4).
Arbetsordningen trädde i kraft den 1 juli 2019, men i fråga om utseende och sammansättning av
fakultetsnämndernas ledamöter ska förändringen vara genomförd senast när ny mandatperiod
träder i kraft den 1 juli 2021. Dekan beslutar när, och i vilka delar, revideringen ska börja
tillämpas.
Föreliggande regler utgår ifrån Arbetsordning för Umeå universitet och anger formerna för
fyllnadsval utifrån ovanstående revidering. I de fall det finns överlappande bestämmelser i det
befintliga styrdokumentet Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl.
dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30 (FS 1.1-1939-16)
gäller bestämmelserna i föreliggande styrdokument.
Anhållan om att förrätta fyllnadsval har inkommit från dekanerna vid Medicinska samt
Samhällsvetenskapliga fakulteterna.
Avseende Medicinska fakulteten gäller fyllnadsvalet:
1. att välja suppleant till externe ledamoten
2. att förrätta fyllnadsval av två gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna
Avseende Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller fyllnadsvalet:
1.

att förrätta fyllnadsval av två gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna

För de båda fakulteterna gäller idag att de har en befintlig gruppsuppleant för de vetenskapligt
kompetenta lärarna. Fyllnadsvalet innebär således att de, i överensstämmande med
arbetsordningen, får totalt tre suppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna. Dekanerna vid
Humanistiska samt Teknisk- naturvetenskapliga fakulteterna har meddelat att de avser införa
arbetsordningens bestämmelser från och med ny mandatperiod 1 juli 2021.
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.
På grund av dokumentets innehåll och natur har inga av dessa perspektiv integrerats i
dokumentet. Styrdokumentet bedöms bidra till att upprätthålla jämställdheten i
fakultetsnämndernas sammansättningar.
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3. Formerna för fyllnadsval
Gruppsuppleant för de vetenskapligt kompetenta lärarna ska väljas av de vetenskapligt
kompetenta lärarna vid respektive fakultet. Enligt huvudregeln ska en man och en kvinna väljas
(se avsnitt 6). Berörd dekan får besluta om undantag. Valet får genomföras genom digitalt
valförfarande (elektronisk röstning), som tillhandahålls genom Planeringsenhetens försorg,
alternativt genom poströstning med möjlighet till röstning i vallokal. Ansvarig för genomförande
av valet är respektive kanslichef.
De vetenskapligt kompetenta lärare som är valbara respektive röstberättigade framgår av avsnitt
6.2 samt avsnitt 9.1 i Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan
och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01 - 2021-06-30. För detta fyllnadsval
gäller att dessa kriterier ska vara uppfyllda per den 1 oktober 2019 (avstämningsdag). Rösträtt och
valbarhet gäller inte för den som avslutat sin anställning efter avstämningsdagen.
Gruppsuppleant för den externa ledamoten utses av rektor.

4. Valberedningens uppdrag
Fakultetens valberedning är tjänstgörande under hela mandatperioden i enlighet med befintliga
regler, avsnitt 7.
Valberedningen har följande uppdrag;
För fyllnadsval av de vetenskapligt kompetenta gruppsuppleanterna
1. Genomföra en fri nominering i enlighet med avsnitt 5.
2. I förekommande fall eller vid behov komplettera den fria nomineringen med
valberedningens egna förslag.
3. Vidtala samtliga nominerade kandidater enligt p 1 och 2 om huruvida de står till
fakultetsnämndens förfogande.
4. Bland de nominerade enligt p 3, lämna förslag på två lärare som valberedningens förslag
till två gruppsuppleanter. Om huvudregeln gäller ska förslaget vara en man och en kvinna.
Om berörd dekan beslutat om undantag ska förslaget avse två kvinnor alternativt två män
(se avsnitt 6).
5. Lämna en förteckning över samtliga nominerade som står till fakultetsnämndens
förfogande enligt p 3.
Protokoll ska föras vid valberedningens sammanträde och till valberedningens förslag ska en
kortare motivering samt CV biläggas till protokollet. Det justerade protokollet ska expedieras till
respektive kanslichef.
Valberedningen för Medicinska fakulteten ska därutöver till rektor nominera en gruppsuppleant
till den externa ledamoten i fakultetsnämnden. Suppleanten bör vara av annat kön än den
ordinarie ledamoten. Ett samråd mellan valberedning och rektor ska föregå rektors beslut. Förslag
på gruppsuppleant till den externa ledamoten, skickas till akademisekreteraren innan samrådet
med rektor.
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5. Fri nominering till valberedningen
Valberedningen ska bereda samtliga anställda vid Medicinska fakulteten möjlighet att inkomma
med egna förslag på gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna samt suppleant till
den externa ledamoten. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska valberedningen på motsvarande
sätt ge samtliga anställda möjlighet att föreslå gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta
lärarna. 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.

6. Valets genomförande
Vid val av två gruppsuppleanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna i Medicinska och
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna är huvudregeln att en man och en kvinna ska väljas.
Om det mot bakgrund av att nuvarande sammansättning i fakultetsnämnden har en ojämn balans
vad avser män respektive kvinnor, får dekan besluta att valet istället ska avse två kvinnor eller två
män.
För valets genomförande har dekan att besluta om valet ska genomföras genom elektronisk
röstning eller poströstning/röstning i vallokal. Nedan anges specifika bestämmelser för respektive
valförfarande.

6.1. Elektronisk röstning
Vid elektronisk röstning ska röstförfarandet vara tillgängligt minst en (1) vecka.
Valbara är de nominerade som har ställt sig till fakultetsnämndens förfogande enligt den
förteckning som valberedningen upprättat enligt avsnitt 4 p. 5. Valberedningens förslag ska
presenteras förifyllt och tydligt markerat på röstsedeln.
Om huvudregeln gäller och valet avser en man och en kvinna.
Den man med flest röster och den kvinna med flest röster är valda.
Om dekan beslutat att valet ska avse två män eller två kvinnor
Den man med flest röster och den man med näst flest röster är valda, alternativt den kvinna med
flest röster och den kvinna med näst flest röster är valda.
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6.2. Poströstning/röstning i vallokal
Om dekan beslutat att elektronisk röstning inte ska tillämpas, ska samtliga röstberättigade ges
möjlighet att poströsta. Berörd fakultet kan också erbjuda röstberättigade att avge röst i vallokal.
Valbara är de nominerade som har ställt sig till fakultetsnämndens förfogande enligt den
förteckning som valberedningen upprättat enligt avsnitt 4 p. 5. Valberedningens förslag ska
presenteras förifyllt och tydligt markerat på röstsedel.
Valet sker som ett samlat val av en gruppsuppleantkonstellation, där den unika kombination av
två gruppsuppleanter som har fått flest röster har vunnit.
En röstande har att antingen rösta på valberedningens förslag till gruppsuppleantkonstellation,
alternativt rösta på ett eget alternativ till gruppsuppleantkonstellation. Vid röstning på eget
alternativ är enbart de kandidater som framgår av den förteckning som valberedningen upprättat
enligt avsnitt 4 p. 5 valbara. Om någon annan person än de som framgår av förteckningen angetts
på röstsedeln räknas rösten som ogiltig. Förteckningen över valbara kandidater ska finnas angiven
på, eller bifogad till, röstsedeln. För att rösten ska räknas som giltig måste den valda
kombinationen beakta huruvida valet avser en man och en kvinna (enligt huvudregeln) alternativt
två män eller två kvinnor.

7. Rangordning
Arbetsordningen anger att suppleanterna inte är personliga, utan träder in i en på förhand
bestämd ordning, där hänsyn kan tas till att nämnden ska ha en jämställd sammansättning.
Rangordnad som första gruppsuppleant är den lärare som är tidigare vald under innevarande
mandatperiod.
Om huvudregeln gäller och valet avser en man och en kvinna.
Rangordnad som andra gruppsuppleant är den lärare som blir vald enligt detta fyllnadsval som är
av motsatt kön mot första gruppsuppleant.
Rangordnad som tredje gruppsuppleant är den lärare som blir vald enligt detta fyllnadsval och
som är av samma kön som första gruppsuppleant.
Om dekan beslutat att valet ska avse två män eller två kvinnor
Rangordnad som andre gruppsuppleant är den lärare som blir vald enligt detta fyllnadsval och
som fått flest röster. Rangordnad som tredje gruppsuppleant är den lärare som blir vald enligt
detta fyllnadsval och som fått näst flest röster.
Vid lika röstetal avgörs rangordningen genom lottning.

8. Övrigt
Dekan får meddela ytterligare föreskrifter som kan behövas för valets genomförande.
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9. Tidsplan
8 oktober
18 oktober

Senast två
veckor före
sista valdag
18 december

Regler om fyllnadsval fastställs av rektor.
Sista dag för dekan att vid behov besluta om undantag från huvudregeln samt
besluta om valet ska genomföras genom elektronisk röstning eller
poströstning.
Sista dag för anställda att inkomma med förslag till respektive fakultets
valberedning.
Valberedningen offentliggör sitt förslag.
Förslag på suppleant till den externa ledamoten ska meddelas
akademisekreteraren.
Val av gruppsuppleanter ska vara genomförd

1 januari 2020

Valda suppleanter tillträder.

31 oktober

