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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. Södertörns
högskola var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Södertörns högskola (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Externa ledamöter

I det särskilda organet vid Södertörns högskola ingår endast adjungerade externa
ledamöter. Eftersom de externa ledamöterna skall vara fullvärdiga ledamöter i det
särskilda organet är detta inte förenligt med bestämmelsen i högskoleförordningen
Ordförande och vice ordförande

Vid Södertörns högskola har följande förfarande tillämpats. På initiativ av valberedningens ordförande har en diskussion snarast inletts bland de valda
ledamöterna om det förslag som skall framföras till rektor angående uppdraget
som ordförande och vice ordförande för nämnden. Har nämndens ledamöter varit
överens, anses förslaget ha haft stöd bland berörda lärare. Om enighet ej har
uppnåtts skall val ha genomförts med alla berörda lärare. Detta förfarande är inte i
enlighet med högskoleförordningens bestämmelser, där det stadgas att berörda
lärare skall lämna förslag på ordförande och vice ordförande till rektor, som fattar
beslut.
Södertörns högskolas redovisning

Södertörns högskola har anfört bl.a. följande.
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Högskolan uppmärksammade den anförda bristen vad avser externa ledamöter
under senhösten och styrelsen utsåg vid sammanträdet den 1 december 2002 två
externa ledamöter.
Vad avser ordförande och vice ordförande har högskolan har inte tolkat
högskoleförordningens 3 kap. 7 a § på det sätt som Högskoleverket har gjort.
Ordförande och vice ordförande skall föreslås av berörda lärare, men det anges
inte i vilka former det skall ske. Eftersom det tydligt anges att ledamöter skall utses
genom val med slutna sedlar bör den uteslutna angivelsen av form beträffande
ordförande och vice ordförande kunna tolkas så att det kan ske genom en annan
process. Högskolan avser dock att vid kommande tillsättning genomföra val av
ordförande och vice ordförande.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att högskolan redovisat tillfredsställande åtgärder med
anledning av verkets ställningstagande. 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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