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PM FÖR VAL OCH NOMINERINGAR  
 

1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
PM för val och nomineringar reglerar vilka val och nomineringar av studeranderepresentanter kårstyrelsen 
ska bereda, hur beredning av val ska gå till och hur besluträtt i studeranderepresentantsval kan delegeras. 
Det reglerar även de val till kårledningen som kårstyrelsen förrättar. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för val och nomineringar är att reglera de val och nomineringar som kårstyrelsen bereder 
samt ge riktlinjer för övriga studeranderepresentantsval.  

1.3 Omfattning 
Denna PM gäller vid beredning av val och nominering av studeranderepresentanter samt poster inom THS 
Centralt. Val till de poster som inte är listade i PM för val och nomineringar beredda av kårstyrelsen ska 

även de följa nedanstående valförfarande. 

1.4 Historik 
Utkast färdigställt 2007-02-27 av Ida Klasén. 
Fastställt 0607-KSm-13 på motion av Ida Klasén. 
Reviderat 2009-06-14 av Per Stånge. 
Fastställt enligt beslut 0809-KS-14013 på förslag av Per Stånge. 
Reviderat 2014-06-23 
Fastställt enligt 1314-KS-2300X på förslag av Kim Öberg och Nina Nilsson. 
Fastställt enligt 1516-KS-16 på förslag av Oskar Hektor. 

2 Mål med valprocessen 
Val sker rättvist och demokratiskt. Granskning av kandidater sker objektivt. Val förrättade av kårstyrelsen 
sker på sådant sätt att alla kandidater känner sig respektfullt och ärligt behandlade.  

2.1 Meritvärdering 
Vid bedömning av kandidater ska kårstyrelsen ta hänsyn till följande aspekter: 

 Visat engagemang för posten 

 Personliga egenskaper 

 Kunskap inom ämnesområdet 

 Visioner 

 Kunskaper och engagemang inom områden som ingår i verksamhetsplanen 

Kårstyrelsen bör se till att kontinuitet finns. Detta gäller så väl långsiktigt som kortsiktigt. 
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3 Val till THS Kårledning (KL) 
Vid de tillfällen poster i kårledningen ska lysas utses en ansvarig i kårstyrelsen till kontaktperson för 
valberedningen. Kontaktpersonen ska kunna svara på frågor och är den som ansvarar för att förmedla 
styrelsens kravprofiler till valberedningen. 

3.1 Val 
Samtliga poster i kårledningen förutom kårpresidiet väljs av kårstyrelsen på förberedande av 

valberedningen. 

3.2 Utlysning 
Valberedningen utlyser, på uppdrag av kårstyrelsen, de poster ur kårledningen som ska tillsättas. Utlysning 
ska ske minst en (1) månad innan beslut ska fattas. Information om att val ska hållas ska gå ut via THS:s 
hemsida.  

3.3 Beslutsunderlag 
Valberedningen ska uppmana kandidaten att inkomma med handlingar och i dessa visa intresse för posten i 
form av CV och personligt brev. Valberedningen ska sedan träffa kandidaten för intervju. Valberedningen 
ska ha god kontakt med kandidaterna och se till att samtliga kandidater har kunskap om vad posten 
innebär. Kandidater som ej i tid inkommit med de handlingar valberedningen begärt räknas inte som 
kandidater, men undantag kan göras. Person som söker till att bli omvald till en post skall behandlas likt 
övriga kandidater. 

3.4 Ytterligare beredning 
Kårstyrelsen kan uppdra valberedningen bereda valet ytterligare om mer än en kandidatur inkommit. I en 
sådan beredning kan ytterligare beslutsunderlag begäras in från kandidaterna.  

3.5 Valförfarande och beslut 
När alla kandidater intervjuats rekommenderar valberedningen de kandidater de finner lämpade för 
uppdraget till kårstyrelsen som sedan förrättar själva valet på ett kårstyrelsemöte, även kallat valmöte, i god 
tid innan mandatperioden börjar. Till detta valmöte bjuds alla kandidater in. Kandidaterna intervjuas sedan 
av kårstyrelsen normalt i lottad ordning och därefter gör kårstyrelsen sitt val. 

3.6 Efter val 
De kandidater som sökt ska informeras om valets utgång snarast möjligt efter att beslut har tagits och 
innan valresultatet blir offentligt.  

3.7 Mandatperiod 
Normalt är mandatperioden för en tillsätt post ett år. Om annat gäller ska detta framgå av beslutet samt 
lysningen av valet. 

3.8 Fyllnadsval 
Vid fyllnadsval kan tidsgränserna i denna PM frångås, dock ej på bekostnad av kvalitén i beredning och 
valförfarande.  
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4 Val och nominering av studeranderepresentanter 
Kårstyrelsen ansvarar ytterst för tillsättande av studeranderepresentanter i organ på KTH. Följande avsnitt 
visar på hur dessa val ska ske, vilka organs representanter kårstyrelsen ska besluta om samt hur beslut kan 
delegeras. 

4.1 Utlysning 
Utlysning av studeranderepresentantplatser ska ske minst tre (3) veckor innan beslut ska fattas. 
Information om att val ska hållas ska gå ut via THS:s hemsida. Då heltidsarvoderad ur kårledningen är 
tilltänkt för en post som en del i dennes arbete behöver kårstyrelsen ej lysa val öppet. Vid de tillfällen en 
post ska lysas av kårstyrelsen utses en ansvarig i kårstyrelsen till kontaktperson. Kontaktpersonen ska 
kunna svara på frågor och tar emot ansökningar. 

4.2 Beslutsunderlag 
Kandidaten ska bedömmas utifrån meritvärderingen genom inlämnande handlingar samt intervju förrättad 
av beredande till beslutsfattaren alternativt beslutsfattaren. 

4.3 Valförfarande 
Kårstyrelsen ska behandla val- och nomineringsärenden likvärdigt då kårstyrelsen i båda fall gör ett 
ställningstagande och ett beslut.  

4.4 Efter val 
De kandidater som sökt ska informeras om valets utgång snarast möjligt efter att beslut har tagits och 
innan valresultatet blir offentligt. 

4.5 Fyllnadsval 
Vid fyllnadsval kan tidsgränserna i denna PM frångås, dock ej på bekostnad av kvalitén i valförfarande.  

4.6 Val 
Till följande organ förrättar kårstyrelsen valen: 

 Studentrepresentant: Anställningsutskottet (AU) 

 Studentrepresentant: Utbildningsutskottet (UU) 

 Studentrepresentant: Ledningsgruppen  

 Studentrepresentant: Rektorsgruppen 
 

Till följande organ fastställer styrelsen beslut från kårledningen, doktorandsektionen eller doktorandråd:  
 

 Studeranderepresentant: KTH Sustainability (KTH-S) 

 Studeranderepresentant: Befodringsnämnden (BN) 

 Studeranderepresentant: Högsta beslutande eller högsta beredande organ på skolnivå 
 

4.7 Nomineringar 
Till följande poster nominerar kårstyrelsen kandidater, annan instans är beslutfattare (anges inom parantes) 

 Disciplinnämnden, KTH (Kårfullmäktige) 

 Fakultetsrådet (Kårfullmäktige) 
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 Universitetsstyrelsen (Kårfullmäktige) 

 Styrelserepresentanter: THS AB (Bolagsstämma) 

 Styrelserepresentanter: Tekniska Högskolans Studentkonsulter (Bolagstämma) 

 IVAs studentråd (KTH nominerar till IVA) 

 Poster inom SSCO (SSCO) 

 Besvärsnämnden, SSSB (SSCO) 

 Bostadsdelegationen, SSSB (SSCO) 

 Studentrepresentant, SSSB:s styrelse (SSCO) 

 Val till representant för Sveriges Förenade Studentkårer i organ (SFS) 

4.8 Delegerad nominerings- samt beslutsrätt 
I fall där nominerings- eller beslutsrätt är delegerad ifrån kårstyrelsen, eller där det åligger andra att fatta 
beslut om studeranderepresentanter, ska kompletta kontaktuppgifter om den nominerade/valda meddelas 
kårstyrelsen. Vid val till organ på KTH är personen inte vald innan kårstyrelsen har fått dessa uppgifter och 
har därmed ingen rätt att deltaga i möten för berört organ. 

4.8.1 Kårledningen 
Kårstyrelsen har rätt att delegera beslut samt nomineringsrätt till kårledningen.  

4.8.2 Sektionerna 
Kårstyrelsen har rätt att delegera nomineringar samt beslut om studeranderepresentanter till 
sektionsstyrelser. Beslut på program- samt skolnivå ska ske i samråd med berörda i kårledningen.  

4.8.3 Studeranderepresentanter på skolnivå 
Kårstyrelsen har rätt att delegera nomineringar samt beslut om studeranderepresentanter till arvoderade i 
kårledningen. Det är sektionerna vid skolans ansvar att hitta lämpliga kandidater och att inkomma med 
nomineringar. 

4.8.4 Studeranderepresentanter från Doktorandsektionen 
Till de grupper och organ THS även har rätt att ha en forskarstudentsrepresentant enligt KTH:s 
arbetsordning är det upp till Doktorandsektionen samt Doktorandråden att välja representanter i samråd 
med berörda i kårledningen. Kårstyrelsen fastställer beslut där organet ligger på central nivå.  

4.9 Mandatperioder och representation 
Normalt är mandatperioden för en tillsättning av en post genom THS ett år. Om annat gäller ska detta 
framgå av beslutet samt lysningen av valet.  

4.10  Omedelbar tillsättning 
Då en post måste tillsättas med mycket kort varsel kan kårstyrelsen frångå detta PM. Om postens arbete 
sträcker sig längre än tre månader fram i tiden ska kårstyrelsen hålla ett nytt val enligt riktlinjer i detta PM. 
Om postens arbete omfattar mindre än tre månaders arbete behöver inget nyval hållas. 

4.11 Arvode till studentrepresentanter  
Till vissa studentrepresentationsuppdrag vid KTH utgår en ersättning. Denna ersättning bör tillfalla dessa 
personer, om de inte är arvoderade av THS och uppdraget anses ingå i dennes arbetsuppgifter. I fallet för 
ersättningen till studentrepresentanter (dock ej doktorandrepresentant) i universitetsstyrelsen som ej är 
heltidsarvoderade erhåller THS halva arvodet och individen halva arvodet. Den summa som THS erhåller 
ska gå till Kårledningens teambuilding. 
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