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Anmälan mot Lunds universitet angående remiss- och
nomineringsförfarandet till de av universitetsstyrelsen
beslutade studentkårerna vid universitetet
Anmälan
Teknologkåren vid Lunds Teknologiska Högskola (Teknologkåren) har i en
anmälan till Högskoleverket begärt att Högskoleverket skall granska huruvida
Lunds universitet har fullgjort sitt ansvar att tillse att studentkårerna vid Lunds
universitet ges möjlighet att svara på remisser och utse representanter till
universitetets beredande och beslutande organ vars verksamhet har betydelse för
utbildningen eller studenternas situation. Högskoleverket skall vidare enligt
anmälan granska huruvida remisser och nomineringsanmodanden kommer ut i
tillräcklig tid innan svar skall avges, speciellt med beaktande av den tid som
förloras när distribution sker via samarbetsorganet Lunds universitets studentkårer
(LUS).
Studentkåren har anfört bl.a. följande.
I dagsläget skickas endast remisser från Lunds universitets centrala förvaltning och
nomineringsanmodanden för universitetets fakultetsövergripande beredande och
beslutande organ till LUS. Teknologkåren är inte nöjd med detta förfarande utan
har i ett brev till rektor, uppmanat universitetet att också skicka alla remisser och
nomineringsanmodanden till alla studentkårerna.
LUS är bara ett samarbetsorgan för studentkårerna vid Lunds universitet. Alla
studentkårer vid universitetet är inte med i LUS, vilket är en stor anledning till
varför Teknologkåren anser att remiss- och nomineringsförfarandet är felaktigt ur
en demokratisk synvinkel. Till saken hör också att LUS inte har kårstatus, utan
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endast är en plattform för att kunna föra fram en samlad röst mot universitetet
och andra aktörer i de frågor där studentkårerna är överens.
I dagsläget skickas remiss- och nomineringsanmodanden till LUS som kopierar
upp och distribuerar dessa vidare till kårerna. Detta innebär att tiden innan
studentkårerna får handlingarna förlängs och att studentkårernas möjligheter att
svara på remisserna eller hitta lämpliga kandidater till de beredande och beslutande
organen vid Lunds universitet försämras. Detta innebär att studentkårernas
demokratiska rättigheter försämras eller rent av omöjliggörs. Tiden som
universitetet ger kårerna att svara på remisser och nomineringsanmodanden är ofta
väldigt kort, vilket innebär att mycket kan vinnas på en direkt distribution till
kårerna.
Universitetets ledning har svarat på Teknologkårens frågor i större eller mindre
utsträckning i bilaga till anmälan. Universitetet svarar i brevet att det inte vänder
sig direkt till studentkårerna av den anledningen att universitetet inte skall besluta
vad studenterna skall tycka. Det handlar dock inte om att universitetet skall
besluta vad studenterna skall tycka utan att det skall ta in åsikter från alla
studentgrupper. Ett svar kan självklart skrivas gemensamt av kårerna men om
kårerna inte är överens skall detta framgå. Universitetsstyrelsen har beslutat att
inrätta de 17 kårer som i dagsläget finns vid universitetet och Teknologkåren
förstår inte varför universitetet är motvilligt att lyssna på alla dessa kårers åsikter.
Studentkårerna kan tillsammans besluta vem som skall representera dem genom
LUS, men det är inte LUS som beslutar vem som skall representera studenterna
utan studentkårerna.

Utredning
Lunds universitets yttrande
Högskoleverket har anmodat Lunds universitet att yttra sig över anmälan.
Universitetet har i yttrande till Högskoleverket anfört i huvudsak följande.
/…/
Högskoleverket har anmodat universitetet att yttra sig över en anmälan till verket från
teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola rubricerade fråga. Utöver vad som framgår av det
särskilda svar som universitetet tidigare har lämnat till teknologkåren vill universitetet anföra
följande.
Vid Lunds universitet finns sammanlagt 18 studentkårer. Flertalet av dessa tillkom år 1995 efter
beslut av universitetsstyrelsen när den dittillsvarande Lunds studentkår lades ned. I
universitetsstyrelsens beslut angavs att en förutsättning för styrelsens beslut var att kårerna skulle
bilda en gemensam organisation för att bl.a. hantera frågan om att utse studentrepresentanter på
gemensam nivå inom universitetet.
En sådan gemensam organisation, Lunds universitets studentkårer (LUS), bildades och har hittills
fullgjort uppgiften att utse ovan angivna studentrepresentanter. I LUS ingår bl.a., teknologkåren
som också har deltagit i nomineringar och beslut om studentrepresentanter. Några separata
nomineringar har således inte inkommit. Studentrepresentanter på fakultetsnivå resp.
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institutionsnivå har utsetts direkt av närmast berörd kår/kårer.
Skulle teknologkåren ställa sig utanför samverkan i LUS när det gäller studentrepresentanter
ankommer det enligt 16 §, 2 st förordningen 1983:18 om studerandekårer, nationer och
studentföreningar vid universitet och högskolor på universitetsstyrelsen att besluta om vilken eller
vilka kårer som får fullgöra uppgiften.
Information om möjligheten att utse studentföreträdare i gemensamma universitetsorgan har av
praktiska skäl lämnats till LUS som spritt denna vidare till kårerna.
När det gäller remisser som universitetet får finns ingen skyldighet att inhämta
underremissyttranden från studentkårer eller LUS, utan det torde helt ankomma på universitetet
att avgöra hur ev. underremisser skall hanteras.

Anmälaren
Teknologkåren har inkommit med yttrande över universitetets svar.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser
1 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) har följande lydelse.
I de fall studenter har rätt att vara representerade i olika organ utser de sina
representanter i den ordning som föreskrivs i 16 § förordningen (1983:18) om
studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor.
Studentrepresentanter utses på samma sätt när information skall lämnas till
och samråd ske med en sådan representant.
3 kap. 9 § högskoleförordningen lyder som följer.
Högskolorna får i övrigt besluta om sin interna organisation, om inte något
annat är särskilt föreskrivet.
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 beslut inte skall fattas eller
beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information
lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut
respektive slutförande av beredning.
16 § förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid
universitet och högskolor (1983:18) har följande lydelse.
En studerandekår vid en högskola, får om inte något annat är särskilt föreskrivet,
utse och entlediga företrädare för de studerande i de organ vid högskolan där
företrädare för de studerande har rätt att ingå.
Om det finns flera studerandekårer vid en högskola, får de uppgifter som avses i
första stycket fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte
enas, bestämmer högskolans styrelse vilken eller vilka kårer som får fullgöra
uppgifterna.
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Bedömning
I Högskoleverkets tillsyn ingår att kontrollera att lagar och förordningar inom
högskoleområdet följs samt att i övrigt allmänhetens och enskilda individers
behov, intressen och rättigheter i förhållande till högskolesystemet blir
tillgodosedda.
Frågan om LUS interna remissförfarande är således inte en fråga för
Högskoleverket.
Vad gäller remisser i övrigt delar Högskoleverket universitetets uppfattning att
någon skyldighet inte föreligger att inhämta s.k. underremissyttranden från
studentkårer eller LUS. Det ankommer på universitetet att avgöra hur eventuella
underremisser skall hanteras.
Vid Lunds universitet finns enligt universitetet 18 studerandekårer. Universitetet
har i sitt yttrande anfört att studentrepresentanter på fakultets- respektive
institutionsnivå utses av närmast berörd kår/kårer. LUS, där Teknologkåren ingår,
utser övriga studentrepresentanter. Kan kårerna inte enas, bestämmer högskolans
styrelse enligt 16 § andra stycket förordningen om studerandekårer, nationer och
studentföreningar vid universitet och högskolor vilken eller vilka kårer som får
fullgöra uppgifterna.
Sammanfattningsvis finner Högskoleverket att Lunds universitet i berörda
avseenden inte har brutit mot gällande bestämmelser.
Med dessa besked avlutas ärendet.
Beslutet har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Pontus Kyrk i närvaro av verksjuristen Barbro Molander.
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