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Särskilt organ för lärarutbildning – beslut med anledning
av Högskoleverkets anmodan
Bakgrund
Högskoleverket har i rapporten Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning
(2002:41 R) utrett hur reglerna om särskilda organ för lärarutbildning tolkas och
tillämpas vid universitet och högskolor. I rapporten gör Högskoleverket en
bedömning av de enskilda lärosätenas särskilda organ för lärarutbildning.
Högskoleverket anmodade de lärosäten som i rapporten bedömts inte ha följt gällande
bestämmelser att redovisa sina åtgärder till Högskoleverket. Lunds universitet var ett
av dem.
Högskoleverket gjorde följande bedömning vad avser det särskilda organet för
lärarutbildning vid Lunds universitet (för fördjupad information hänvisas till
rapporten).
Har lärosätet ett särskilt organ för lärarutbildning?

Högskoleverket konstaterade att Lunds universitet saknar ett särskilt organ för
lärarutbildning.
Lunds universitets redovisning
Lunds universitets styrelse har den 27 januari 2003, med anledning av
Högskoleverkets skrivelse, anhållit hos regeringen om tillstånd att tills vidare och så
länge lärarutbildningen har den huvudsakliga omfattning och inriktning som gäller i
dag, få bedriva lärarutbildning utan att inrätta ett särskilt organ för lärarutbildning i
enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningens 3 kap.
Regeringen har ännu inte tagit ställning till universitetets anhållan. Även om
universitetet utgår från att regeringen meddelar tillstånd i enlighet med anhållan, har
universitetet övervägt andra möjliga lösningar.
En möjlig lösning skulle kunna vara att ombilda utbildningsrådet för
musiklärarutbildningen i enlighet med högskolelagens 2 kap. 5 a §. Även om detta
skulle innebära betydande olägenheter ur ett verksamhetsperspektiv, skulle det likväl
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kunna innebära att de formella föreskrifterna enligt högskolelagen och
högskoleförordningen uppfylls.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket har i rapporten Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning
konstaterat att Lunds universitet saknar ett särskilt organ för lärarutbildning.
Högskoleverket anförde i rapporten att verket skulle uppmärksamma regeringen på
att det kan ifrågasättas om lärosäten med lärarutbildning av så begränsad omfattning
som vid Lunds universitet skall behöva inrätta ett särskilt organ för lärarutbildning,
vilket verket gjorde i en skrivelse den 10 december 2002.
Lunds universitet har dels vänt sig till regeringen med en begäran om tillstånd att få
bedriva lärarutbildning utan att inrätta ett särskilt organ för lärarutbildning, dels i
redovisningen till Högskoleverket visat på möjligheten att omforma det s.k.
utbildningsrådet för musiklärarutbildningen till universitetets särskilda organ för
lärarutbildning.
I avvaktan på regeringens ställningstagande finner Högskoleverket inte skäl att vidta
några åtgärder med anledning av universitetets redovisning.
En kopia av detta beslut överlämnas till regeringen.
Ärendet är därmed avslutat.
Beslut i detta ärenden har fattats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av verksjuristen
Marie Stern Wärn.
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