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LTHs kans l i  

 

 
 
 
 
 
 
 
Tillsättning av prefekt (inkl. ställföreträdande och biträdande) samt 
institutionsstyrelse vid LTH – sammanfattande beskrivning av 
processen 
 

Tillsättning och valprocess regleras i  

 Arbetsordning för Lunds universitet (2013-09-20, LS 2013/474). 

 Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och 

institutionsnivå (2013-11-29, LS 2013/550). 

 

Prefekten ansvarar för genomförande av val på institutionsnivå (ser till att processen 

kommer igång). Prefekt, eller den han/hon utser, är ordförande vid alla valmöten på 

institutionsnivå. 

 

Vid varje institution ska finnas en valberedning som föreslår prefekt och hanterar val av 

lärare och övrig personal i institutionsstyrelse. 

 

Begrepp 

Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i 

universitetets anställningsordning. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare 

avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 

doktorsexamen eller motsvarande kompetens (universitetslektor, biträdande 

universitetslektor, postdoktor, forskarassistent). Adjunkter är således lärare men tillhör 

inte kategorin vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. I valsammanhang förs 

adjunkterna till gruppen övrig personal. 

 

Röstlängder fastställs och anslås på lämpligt sätt (t.ex. via hemsida) tidigast åtta och 

senast tre veckor innan datum för genomförande av val. Röstlängd ska avse förhållanden 

den första i månaden innan röstlängden fastställs. 

 

Tjänstlediga har röst- och nomineringsrätt och är valbara om de uppfyller övriga krav. 

 

Process för utseende av valberedning 

1. Prefekten lämnar till fakultetsstyrelsen (LTHs rektor) förslag om sammansättning 

på valberedning. I valberedningen ingår vetenskapligt/konstnärligt kompetenta 

lärare och företrädare för övriga anställda. Student/doktorand kan inte vara 

ledamot i valberedning, se även punkt 8 nedan. 

2. Fakultetsstyrelsen (delegerat till LTHs rektor) beslutar om valberedningens 

sammansättning. Om valberedningen avser institution som delas mellan 

fakulteter ska samråd ske mellan berörda fakulteter. 
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3. Prefekten fastställer valberedningens mandattid (förslagsvis minst tre år). 

4. Prefekten upprättar en samlad röstlängd över vetenskapligt/konstnärligt 

kompetenta lärare och övrig personal samt uppmanar dessa att nominera personer 

till valberedningen. Kriterium för att uppföras på röstlängd är att personen ska 

vara anställd minst 50 %, tills vidare eller tidsbegränsat minst två 

sammanhängande år. Detta kriterium gäller även för valbarhet, samt att 

nominerad person förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden för 

valberedningen börjar. 

5. Utifrån nomineringsförslagen upprättar prefekten ett förslag till valberedning.  

6. Val förrättas där alla på den samlade röstlängden röstar på de kandidater man vill 

ska ingå i valberedningen, enligt prefektens förslag eller egna kandidater. Val kan 

ske vid möte/poströstning med valsedlar och valkuvert eller genom elektroniskt 

förfarande. Närmare detaljer om röstförfarande ges i universitetets föreskrifter 

2013-11-29. LTHs kansli bistår med hjälp att arrangera elektronisk röstning 

(kontakta kanslichef eller fakultetskoordinator). 

7. Valberedningen utser ordförande inom sig. 

8. Valberedningen bör bjuda in studerande/doktorand (via TLTH) samt 

personalorganisationerna att utse en företrädare vardera med närvaro-, yttrande – 

och förslagsrätt i valberedningens möten.  

 

Prefekt 

Av LU:s arbetsordning framgår att prefekt 

 ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare 

 utses av dekan för tre år efter förslag från institutionens anställda, genom 

institutionens valberedning 

 är ordförande i institutionsstyrelsen. 

 

Process för utseende av prefekt 

1. Institutionens valberedning (se ovan) utgör rekryteringsgrupp. 

2. Valberedningen kontaktar LTHs rektor för diskussion om vilka förväntningar 

som ledningen har på den aktuella prefektrollen och prefektens betydelse för den 

strategiska utvecklingen av institutionen. Inför diskussionen bör valberedningen 

ha hämtat in synpunkter från avgående prefekt. 

3. Valberedningen lämnar förslag på kandidat till LTHs rektor. 

4. Rektor för samtal med kandidaten om förutsättningarna för den aktuella 

prefektrollen. 

5. LTHs rektor utser prefekt och ett prefektkontrakt upprättas mellan LTHs rektor 

och prefekten. Genom prefektkontraktet bekräftas bl.a. det formella 

arbetsmiljöansvaret för institutionen. 

 

Institutionsstyrelse 

Institutionsstyrelse ska ha nio till sjutton ledamöter. Fakultetsstyrelsen bestämmer 

sammansättningen (delegerat till LTHs rektor).  

 Vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare ska vara i majoritet.  

 Övriga anställda ska vara representerade. 

 Studenter/doktorander har rätt att vara representerade med tre ledamöter (utses av 

TLTH) 

 Prefekten är ordförande. 

 Företrädare för personalorganisationer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 

institutionsstyrelsen. Dessa utses av respektive organisation. 

Mandattiden för ledamöterna i institutionsstyrelsen är tre år. 

 



Process för utseende av ledamöter i institutionsstyrelsen 

Processen avser vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda. 

Studenter inklusive doktorander tillhör studerandekollektivet och utses av TLTH. 

1. Valberedningen föreslår ledamöter i institutionsstyrelsen enligt den 

sammansättning som fastställts av fakultetsstyrelsen. 

2. Prefekten ansvarar för upprättande av en samlad röstlängd över 

vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare och övrig personal. Kriterium för att 

uppföras på röstlängd är att personen ska vara anställd minst 50 %, tills vidare 

eller tidsbegränsat minst två sammanhängande år.  

3. Valförfarande genomförs. Det ska vara möjligt att rösta på såväl valberedningens 

förslag som på egna kandidater. Valbara är institutionens 

vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare respektive övriga anställda som inte 

är vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Val kan ske vid 

möte/poströstning med valsedlar och valkuvert eller genom elektroniskt 

förfarande. Närmare detaljer om röstförfarande ges i universitetets föreskrifter 

2013-11-29. LTHs kansli bistår med hjälp att arrangera elektronisk röstning 

(kontakta kanslichef eller fakultetskoordinator). 

4. Institutionsstyrelsens sammansättning är klar i och med sammanräkning av 

röstresultatet (valprotokoll). Mandattiden ska anges. 

5. Resultat meddelas till LTHs styrelse. 

 

Ställföreträdande prefekt 

Ställföreträdande prefekt ska alltid utses och tjänstgör i stället för prefekt när denne är 

ledig, sjuk osv. Ställföreträdande prefekt erhåller inte uppdragstillägg, såvitt det inte 

handlar om mer än en månads tjänstgöring. Då utgår 80 % av uppdragstillägget (enligt 

avtal träffat mellan LU och arbetstagarorganisationerna). Ställföreträdande prefekt 

behöver inte vara ledamot i institutionsstyrelsen.  

 

 Ställföreträdande prefekt ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 

lärare 

 Ställföreträdande prefekt utses av dekan för högst tre år efter förslag från 

institutionens anställda genom valberedning 

 Institutionens valberedning (se ovan) utgör rekryteringsgrupp 

 Valberedningen lämnar förslag på kandidat till LTHs rektor. 

 LTHs rektor utser ställföreträdande prefekt. Kontrakt upprättas inte utan 

ställföreträdande prefekt följer vad som är överenskommet mellan rektor och 

ordinarie prefekt.  

 

Biträdande prefekt 

Biträdande prefekt kan utses för att avlasta prefekten inom ett avgränsat område eller i en 

specifik fråga. Vid större institutioner kan i undantagsfall två eller flera biträdande 

prefekter utses. Ansvaret ligger dock på prefekten. Ersättning till biträdande prefekt får 

utgå med höst 50 % av prefektarvodet. LTHs styrelse (dvs. LTHs rektor) beslutar om 

ersättning (avtal mellan LU och arbetstagarorganisationerna).  

 

 Biträdande prefekt ska företrädesvis vara lärare (enligt anställningsordningens 

definition). 

 Biträdande prefekt utses av dekan för högst tre år efter förslag från institutionens 

prefekt. Den biträdande prefektens ansvarsområde definieras i underlag från 

prefekt och/eller institutionsstyrelse (protokoll, delegationsbeslut t.ex.).     

 

Ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt kan vara samma person.  



 

Denna processbeskrivning ersätter tidigare version 2014-06-17 STYR 2014/312. 

 

Processbeskrivningen är fastställd av undertecknad kanslichef efter föredragning av 

rekryteringskonsult Kerstin Torfgård. 

 

 

 

Fredrik Palmqvist 

 

 

 Kerstin Torfgård 

 

 

 

 

 

Exp: 

Samtliga prefekter 

Personalavdelning LTH 

Hemsida 


