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Bakgrund 
 
Institutionsnämnden ska verka för att främja utbildningens, forskningens och den pedagogiska 
utvecklingens innehåll och kvalitet vid institutionen samt verka för att främja lärosätets verksamhet i 
stort. Institutionsnämndens uppdrag är specificerat i KKH:s arbetsordning beslutad av styrelsen.  
 
 
Institutionsnämndens sammansättning  
 
I enlighet med vad som beslutats i arbetsordningen består institutionsnämnden av två typer av 
ledamöter:   
 

1. Ledamöter som beslutar i kollegiala ärenden varav majoriteten av dessa ska ha 
konstnärlig kompetens motsvarande professor eller lektor. 
 

2. Ledamöter som har en rådgivande roll.     
 
Dessutom kan rektor besluta om det ska finnas suppleanter.  
 
Institutionens prefekt som ska ha konstnärlig kompetens motsvarande professor eller lektor är 
institutionsnämndens ordförande med utslagsröst när institutionsnämnden fattar kollegiala beslut. 
 
Vice ordförande föreslås av institutionsnämnden till prefekt som fattar beslut. Vice ordförande ska 
vara en person som redan ingår i institutionsnämnden. 
 
Den del av institutionsnämnden som fattar kollegiala beslut består förutom av prefekten, av tre 
ledamöter som har konstnärlig kompetens motsvarande professor eller lektor (forskare som prövats av 
forskningsråd eller motsvarande och erhållit medel ingår i denna kategori), en doktorand och adjunkt 
och en student. Om det inte går att fylla en plats med tilltänkt lärarkategori (inklusive doktorand och 
adjunkt) så blir den vakant om inte rektor beslutar annat.  
 
Den del av institutionsnämnden som är rådgivande består av student (tillika suppleant till den 
studerande ledamoten som fattar kollegiala beslut) samt eventuella underchefer (eller motsvarande) 
som är direkt rapporterande mot prefekt.  
 
Dessutom ska två suppleanter utses för de tre ledamöter som ska ha konstnärlig kompetens samt en 
gemensam suppleant för den ledamot som är doktorand och den som är adjunkt. 
 
Om ledamot som fattar kollegiala beslut går in som ordförande i egenskap av vice ordförande ska 
suppleant om möjligt gå in på dennes ordinarie position.  
 
Samtliga ledamöter i institutionsnämnden utses av rektor för en tid på två år förutom ev konstnärlig 
kompetent ledamot som är forskare samt doktorand som vardera utses för en period på ett år samt de 
ledamöter som är studenter som årligen utses av studentkåren. Dessutom är prefekten alltid 
ordförande. 
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Om ledamot avgår ska ny ledamot utses. 
 
Institutionsnämndens ledamöter sitter på personliga mandat. 
 
Sammansättningen av institutionsnämnden ska representera en så bred kompetens som möjligt inom 
institutionen. Både kvinnor och män ska vara representerade. 
 
 
Mandatperiod 
 
Institutionsnämnden mandatperiod är två år om inte rektor beslutar om förlängning. Ettåriga 
tillsättningar av ledamöter och suppleanter samt ledamot som tillsätt genom fyllnadsval ska 
synkroniseras med institutionsnämndens mandatperiod. Detta innebär att den tid som dessa sitter kan 
komma att justeras. 
 
 
Valbara, förslagställande och röstande 
 
Valbara som ledamöter är samtliga lärare, forskare och doktorander som är knutna till institutionen på 
minst 50% och som antas kunna vara knutna till institutionen under hela mandatperioden. 
 
Förslagsrätt och rätt att rösta har samtliga lärare, forskare och doktorander som är knutna till 
institutionen. 
 
 
Valberedningens sammansättning och ramar 
 
En gemensam valberedningen ska föreslå till rektor vilka som ska ingå i de två institutionernas 
institutionsnämnder i enlighet med vad som sägs om respektive institutionsnämnds sammansättning i 
deras separata riktlinjer. 
 
Rektor utser de som ska ingå i valberedningen på förslag från institutionsnämnderna. 
 
Valberedningen ska bestå av två personer från vardera institution. Minst en professor, en lektor och en 
adjunkt ska ingå om inte särskilda skäl finns, då kan rektor besluta om en annan sammansättning.  
 
Valberedningen utser ordförande tillika sammankallande inom sig. 
 
Valberedningen ska utses ett halvår innan nämndens mandatperiod upphör. Uppdraget varar i två år 
om inte rektor beslutar om att förlänga uppdraget.  
 
Valberedningen är beslutsför så länge som det finns minst en ledamot från vardera institution.  
 
Om så många lämnar sin plats i valberedningen att den inte längre är beslutsför ska rektor utse 
ersättare efter förslag från institutionen, d v s om det krävs att valberedningen ska träda i funktion. 
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Valberedningens uppdrag 
 
Valberedningen ska i god tid tillsammans med HR-enheten ta fram listor över vilka som är valbara 
och/eller som har förslagsrätt vid institutionen, och som ska anslås i god tid före valet så att eventuella 
felaktigheter kan rättas till. Listan fastställs sedan av rektor. 
 
Valberedningen ska i god tid inhämta förslag på ledamöteskandidater från institutionernas lärare, 
forskare och doktorander. 
 
Valberedningen ska i god tid utforma ett förslag på ledamöter i enlighet med vad som sägs i respektive 
institutions ordning rörande vardera institutionsnämnds sammansättning.  
 
Valberedningen ska i god tid ge institutionernas lärare, forskare och doktorander tillfälle att ta 
ställning till valberedningens förslag samt att komma med eventuella motförslag som i så fall 
institutionernas lärare, forskare och doktorander också ska kunna ta ställning till. Detta kan ske i form 
av öppet eller slutet val. Om någon som är röstberättigad begär slutet val ska detta ske.  
 
Om slutet val krävs ska detta ske genom slutna valsedlar vari valberedningens förslag presenteras med 
möjlighet att stryka kandidaterna samt med utrymme för att lägga till ersättande kandidat. Valsedeln 
läggs i valurna efter att den röstande har avprickats mot listan på vilka som har rätt att rösta. Valet och 
rösträkningen genomförs av den förvaltningschefen utser. Om oklarheter uppstår avgör rektor. 
 
Valen vid de två institutionerna sker separat från varandra. 
 
Valberedningen presenterar valresultatet till rektor som fastställer resultatet. 
 
Vid fyllnadsval gäller samma procedur i ordinarie val om inte rektor i samråd med valberedningen 
beslutar om förenklad procedur. 
 
 
Övergångsbestämmelse 
 
Vad avser valberedningens sammansättning och ramar samt valberedningens uppdrag så träder denna 
ordning i kraft i samband med att styrelserna föreslår nya kandidater till valberedningen våren 2023. 
Fram till dess gäller följande:  
 
Nuvarande valberedningar ska slås ihop sig i enlighet med vad som sägs i ovan. Detta även om antalet 
som ingår den sammanslagna valberedningen överstiger fyra. 
 
Nuvarande valberedningar fortsätter att hantera fyllnadsval. 
 
Denna övergångsbestämmelse upphör våren 2023 när rektor har utsett nästa generation valberedning 
som är gemensam för bägge institutioner.  
 
 


