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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. Högskolan i
Borås var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Högskolan i Borås (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Sammansättningen av organet

Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Borås har totalt åtta ledamöter varav
tre är representanter för lärarna, vilket med hänvisning till bestämmelserna om att
lärarrepresentanterna skall utgöra flertalet i organet är för lågt.
Val av representanter för lärarna

Vid Högskolan i Borås är en av lärarrepresentanterna även ledamot av forskningsoch utbildningsnämnden. Denna ledamot är enligt Högskoleverkets bedömning
inte utsedd i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser. Vidare är
Högskolan i Borås valförfarande inte förenligt med högskoleförordningens
bestämmelser. Högskoleverket noterar att styrelsen för Högskolan i Borås den 18
oktober 2002 fattade beslut om nya lokala bestämmelser för val till det särskilda
organet.
Högskolan i Borås redovisning

Högskolan i Borås har anfört bl.a. följande.
Styrelsen beslutar vid sitt möte den 20 februari 2003 att med omedelbar verkan
ändra sammansättningen av Lärarutbildningsnämnden till att omfatta 11
ledamöter:
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6 lärarrepresentanter
3 studentrepresentanter
2 externa ledamöter som inte är anställda vid HB.
Lärarledamöterna utses genom val med slutna sedlar bland berörda lärare.
Studentkåren i Borås utser studentrepresentanterna och styrelsen utser de båda
externa ledamöterna. Rektor utser ordförande och vice ordförande på förslag av
berörda lärare.
Föreskrifterna vid val till Lärarutbildningsnämnden kommer att ändras.
Styrelsen beslutar att tills vidare tillämpa en tolkning av 3 kap. 7 a §
högskoleförordningen som innebär att lärarrepresentanterna skall väljas bland de
lärare som är anställda vid Högskolan i Borås.
Tillämpliga konsekvensändringar kommer att göras i dokumentet "Organisationsbesluts- och delegationsordning”, Arbetsordning, Ärendeberedning"
Styrelsen föreslår att 2 kap. 6 § högskolelagen förtydligas genom att ordet
"flertalet" byts ut mot ordet "majoriteten". En annan möjlighet är att ge denna
paragraf en språkligt direkt form, såsom "Av ledamöterna i de särskilda organ som
avses i 5 a § skall antalet lärare vid högskolan vara fler än antalet ledamöter i
samtliga andra kategorier tillsammans." Styrelsens uppfattning är att 3 kap. 7 a §
högskoleförordningen måste få en betydligt klarare och tydligare utformning.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att högskolan redovisat tillfredsställande åtgärder med
anledning av verkets ställningstagande.
Upplysningsvis kan nämnas att Högskoleverket i en skrivelse till regeringen den
10 december 2002 har uppmärksammat de tolkningssvårigheter som
bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen vållat lärosätena.
Högskoleverket har därvid bl.a. pekat på att begreppet flertalet lärare i 2 kap. 6 §
högskolelagen och 3 kap. 7 a § första stycket högskoleförordningen av några
lärosäten inte har tolkats som att representanterna för lärarna måste vara i
majoritet i organet.
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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