Datum

Reg. Nr.

Sida

2019-11-21

32-00353-19

1 (1)

Bilaga 3 – Författningstext och förarbetsuttalanden
Författning

1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434)
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.
1 kap. 4 a § högskolelagen (1992:1434)
Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska
verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434)
Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse
för utbildningen eller studenternas situation.
2 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100)
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till
och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.
[…] I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i
2 kap. 7 § högskolelagen.
Förarbeten

Prop. 1999/2000:28 s. 28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan
Det är väsentligt att studenternas möjligheter till medverkan och inflytande inte upphör genom att
beslut inte fattas i organ med ledamöter utan av prefekt eller annan enskild tjänsteman. Högskolans
beslutsfattande tjänsteman bör därför ha en skyldighet och ett ansvar att i god tid före beslut
informera och samråda med studenterna i för dem viktiga frågor. Även frågor om t.ex. budget,
resurser och administration är av stor betydelse för utbildningen och studenternas situation.
Prop. 2009/10:149 s. 39 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor
Rätten till representation ska gälla alla beslut och all beredning som har betydelse för utbildningen
eller studenternas situation. Enligt regeringens mening kommer varje universitet och högskola att
behöva fatta beslut som innebär att en tydlig intern organisation och arbetsfördelning skapas när det
inte längre i lag och förordning föreskrivs hur den interna organisationen ska se ut utöver vad som
gäller för styrelse och rektor. Tydligheten i beslutsstrukturen bör därför inte minska.
Prop. 2008/09:154 s. 41 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande
För att säkerställa de bästa förutsättningarna för studentinflytande bör lärosätena ha fastlagda
principer för hur inflytandet ska förverkligas på alla nivåer inom lärosätet.
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