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Efter anmälan från G har Högskoleverket i två beslut uttalat att organisationen för
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, strider mot högskolelag och
högskoleförordning. Akademin omfattar det hälsovetenskapliga området och har
tre fakultetsnämnder (medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga) och en
styrelse (akademistyrelsen). Inom akademin finns även programnämnder för
grundläggande högskoleutbildning.
I det första beslutet (2002-02-19) konstaterade verket att akademistyrelsen hade
ett övergripande ansvar för de inom akademin förekommande arbetsuppgifterna
och själv skulle besluta i viktigare frågor.
Högskoleverket uttalade att det enligt högskoleförfattningarna endast skall finnas
två instanser som beslutar i frågor om forskning och forskarutbildning: styrelsen
för universitetet och fakultetsnämnd. Göteborgs beslut att mellan styrelse och
fakultetsnämnder inrätta ett särskilt beslutsorgan, stred därför mot högskolelagens
och högskoleförordningens regler. Detsamma gällde beträffande
programnämnderna inom akademin.
Med anledning av Högskoleverkets ställningstagande vidtog Göteborgs
universitetsstyrelse följande åtgärder. Akademistyrelsen skulle inte längre ha ett
övergripande ansvar inom akademin, utan skulle ha ett ansvar för de inom
akademins verksamhetsområde förekommande arbetsuppgifter som inte enligt lag
eller förordning åligger annan beslutsinstans att handlägga. Akademistyrelsen
skulle dock själv besluta i frågor om den interna resursfördelningen inom
akademin och fastställa budgeten. Högskoleverket konstaterade i sitt andra beslut
(2002-07-02) att detta inte kunde betyda någonting annat än att medel till
forskning och forskarutbildning skulle fördelas mellan fakultetsnämnderna genom
beslut av akademistyrelsen. Detta strider mot den ansvarsfördelning som framgår
av högskoleförfattningarna: beslut som rör dessa områden skall fattas av
universitetsstyrelsen eller av fakultetsnämnd. Högskoleverket anmodade på nytt
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Göteborgs universitet att redovisa sina åtgärder med anledning av verkets
ställningstagande.
I båda sina beslut påpekade verket att universitetet kan inrätta en fakultetsnämnd
för hela Sahlgrenska akademin med underlydande, beredande organ motsvarande
de organ som nu kallas fakultetsnämnder och programnämnder inom akademin.
Universitetets åtgärder

Göteborgs universitet har som sitt yttrande till Högskoleverket gett in utdrag ur
protokoll från styrelsens sammanträde den 30–31 oktober 2002. I detta protokoll
anges följande.
Styrelsen beslutar
att återföra Sahlgrenska akademistyrelsen som ett berednings- och beslutsorgan under
universitetsstyrelsen,
att Sahlgrenska akademistyrelsen skall utses i enlighet med vad som föreskrivs i
högskoleförordningen för utseende av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i
fakultetsnämnd,
att hos regeringen ansöka
dels om tillstånd för universitetsstyrelsen att, inom ramen för vad som stadgas i
högskolelagen 2 kap. 6 §, meddela sådana föreskrifter om akademistyrelsens
sammansättning att en rimlig mandatfördelning (”minoritetsskydd”) uppnås mellan de i
Sahlgrenska akademin ingående fakulteterna,
dels om dispens från de bestämmelser i högskoleförordningen som kan anses utgöra
hinder för ett bibehållande av fakultetsnämnderna för medicin, odontologi och
vårdvetenskap under Sahlgrenska akademistyrelsen och en anpassning av
akademistyrelsens ansvarsområde till vad som gäller för områdesnämnden för humaniora
och samhällsvetenskap inom Uppsala universitet,
att ge rektor i uppdrag att, efter sedvanligt remissförfarande, föreslå styrelsen en
sammansättning av Sahlgrenska akademistyrelsen som tar hänsyn till kravet på en rimlig
mandatfördelning mellan de i akademin ingående fakulteterna (”minoritetsskydd”) och
universitetets samverkan med det omgivande samhället,
att ovanstående ansökan skall omfatta sex år, dessförinnan skall en utvärdering av
Sahlgrenska akademin ha skett, detta beslut ersätter styrelsens tidigare beslut om tidpunkt
för utvärderingen,
att ge rektor i uppdrag att till regeringen inge beslutad framställning,
att fr.o.m. den 1 januari 2003 fram till dess regeringen tar ställning till universitetets
ansökan enligt ovan, återta Sahlgrenska akademistyrelsens delegation att fatta beslut i
frågor beträffande fördelning av resurser,
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att ge rektor i uppdrag att genomföra val till Sahlgrenska akademistyrelsen så att den kan
påbörja sitt arbete den 1 juli 2003.

Anmälarens yttrande

G har beretts tillfälle att yttra sig och framfört synpunkter på universitetsstyrelsens
beslut bl.a. vad gäller ansökan om dispens från högskoleförordningen.
Högskoleverkets bedömning

Göteborgs universitetsstyrelse har beslutat att återta Sahlgrenska akademistyrelsens
befogenhet att fatta beslut beträffande fördelning av resurser mellan de
fakultetsnämnder som ingår i akademin. Det är med tillfredsställelse
Högskoleverket kan konstatera att de invändningar som verket hade mot
akademins organisation i beslutet den 2 juli 2002 därmed bortfaller.
Högskoleverket kommer att följa regeringens hantering av Göteborgs universitets
ansökan om dispens och vid behov följa upp vilka åtgärder universitetet vidtar
med anledning av regeringens ställningstagande.
Med dessa besked avslutar Högskoleverket ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern efter föredragning av
verksjuristen Christian Sjöstrand i närvaro av kanslichefen Lennart Ståhle och
chefsjuristen Annica Lindblom.
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