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Anmälan mot Stockholms universitet angående bristande
studentinflytande
Högskoleverket kritiserar Stockholms universitet för att inte ha följt
högskoleförordningens regler om studentinflytande.

Anmälan
Stockholms universitets studentkår har i en anmälan till Högskoleverket anfört att
Stockholms universitet varken har tillgodosett studentinflytandet vid beredningen av ett
beslut om att omorganisera studentbyrån eller vid beslutsfattandet. Studentkåren har
anfört följande.
Studentbyrån vid Stockholms universitet arbetar framför allt med frågor som rör
studenter. Under vecka 8 kom det genom anställda och fackliga förtroendemän till
kårens kännedom att MBL-förhandling skett om en omorganisation av studentbyrån.
Någon information direkt från studentbyrån eller från någon annan instans vid
universitetet förekom inte. Byråchefen kontaktades, men hon hävdade att beslutet gällde
universitetets interna organisation och att studentkåren därför inte hade rätt att delta i
beredningen. Studentkåren anser att beslutet, som bland annat innebär en
sammanslagning av arbetsforum Career Center och studievägledningen, i högsta grad
berör studenterna.
Studentkåren hänvisar till ett tidigare tillsynsärende (Högskoleverkets beslut den 18 juni
2003, reg. nr 31-976-02) och anser att Stockholms universitet återigen har underlåtit att
ta sitt ansvar för studentinflytandet genom att inte informera kåren om en förestående
omorganisation. Att tillsammans med studentbyrån upprätta en referensgrupp löser inte
problemet eftersom den enbart rör studentbyråns verksamhet och alltså inte kan
garantera att kåren lämnas utanför om andra delar av universitetets verksamhet ska
planeras och organiseras. Inte heller är det säkert att en referensgrupp garanterar att kåren
fortsättningsvis får den här typen av information, även om den mycket väl kan vara bra
för studentinflytandet.

Utredning
Stockholms universitets yttrande
Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan och
bifogat en kopia av det tillsynsbeslut som studentkåren hänvisat till. Verket har också
uppmanat universitetet att bifoga riktlinjer till hur 3 kap. 9 § andra stycket
högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas, om universitetet har beslutat om sådana
riktlinjer. Stockholms universitet har i ett yttrande över anmälan anfört följande.
Anmälan från studentkåren gäller brister i studentinflytandet vid beredning och beslut att
omorganisera studentbyrån, en förvaltningsenhet inom universitetet. Universitetet är väl
medvetet om att studenterna har rätt att vara representerade i alla beslutande och
beredande organ inom universitetet vars verksamhet har betydelse för utbildningen och
studenternas situation. Studenterna borde ha bjudits in att delta vid beredningen av
beslutet att omorganisera studentbyrån. Att så inte har skett i detta ärende kan
universitetet bara beklaga och framhålla att det inte skall inträffa igen.
För att ytterligare minimera risken för att detta ändå inträffar har universitetet för avsikt
att återinföra förvaltningens informationstillfällen för studenterna. Syftet med dessa
informationsträffar är att ge studenterna möjlighet att delta i beredningen av ärenden på
ett tidigt stadium.

Kompletterande information
På förfrågan från Högskoleverket har Stockholms universitet angivit följande i ett
yttrande som kom in till verket den 19 oktober 2007.
Omorganisationen bereddes av chefen för studentbyrån i samråd med den biträdande
byråchefen och samtliga avdelningschefer och gruppledare. Chefen för studentbyrån
fattade sedan beslutet. Förvaltningens informationstillfällen har numera återinförts, vilket
betyder att förvaltningens enhetschefer och representanter för Stockholms universitets
studentkår möts en gång i månanden för att utbyta information. Studentbyrån samverkar
dessutom regelbundet med studentkåren i olika arbetsgrupper.

Studentkåren
Studentkåren har beretts tillfälle att yttra sig över universitetets båda yttranden, men har
inte hörts av.
Högskoleverkets bedömning
Enligt 3 kap. 9 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) gäller följande.
Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och
beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och
studenternas situation. Om det inte är ett organ som ska fatta beslutet eller genomföra
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beredningen, utan en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med
studentrepresentanter i god tid före beslutet respektive slutförandet av beredningen.
I det anmälda fallet har samma befattningshavare berett ärendet och fattat beslutet.
Stockholms universitet har i sitt yttrande till Högskoleverket instämt i studentkårens
bedömning att ärendet gällt verksamhet som har betydelse för utbildningen och
studenternas situation. Trots det har information inte lämnats och samråd inte skett före
beslutet respektive slutförandet av beredningen. Stockholms universitet har därmed inte
följt bestämmelsen i 3 kap. 9 § andra stycket andra meningen högskoleförordningen,
vilket universitetet ska kritiseras för.
Studentkåren har hänvisat till ett beslut av Högskoleverket i ett tillsynsärende den 18
juni 2003 (reg. nr 31-976-02). Detta ärende gällde Stockholms universitets förfarande
vid omorganisationen av enheten för pedagogisk utveckling. Ärendet hade beretts av den
biträdande förvaltningschefen och beslut hade fattats av rektorn. Högskoleverket
kritiserade universitetet för att samråd inte skett i god tid innan beredningens
slutförande. Verket uttalade samtidigt att ”det kan vara svårt för enskilda tjänstemän att
under beredningen av ett ärende bedöma om och när samråd måste ske med
studentrepresentant enligt 3 kap. 9 § andra stycket andra meningen
högskoleförordningen. Det finns därför anledning för ett universitet eller en högskola att
fastställa riktlinjer för hur detta ska hanteras inom lärosätet.”
Stockholms universitet har inte beslutat om riktlinjer för samråd med
studentrepresentanter. Detta ärende är en indikation på att någon form av åtgärder
behövs för att säkerställa att universitetet lever upp till sina skyldigheter enligt den
aktuella bestämmelsen. Universitetet har med anledning av studentkårens anmälan
beslutat att förvaltningens enhetschefer och representanter för Stockholms universitets
studentkår ska mötas en gång i månaden för att utbyta information. Studentkåren har
vid två tillfällen getts möjlighet av Högskoleverket att kommentera denna åtgärd, men
kåren har inte hörts av. Högskoleverket utgår därför från att det finns en enighet mellan
universitetet och studentkåren om att denna åtgärd är lämplig och ändamålsenlig för att
se till att universitetet inte på nytt bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 9 § andra stycket
andra meningen högskoleförordningen.
Med dessa besked avslutas ärendet.
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