Sida 1 av 8
FÖRESKRIFTER
Diarienummer
LS 2011/762
Datum 2012-09-13
Rektor

Policy och föreskrifter för
studentinflytande vid Lunds universitet
Detta dokument träder i kraft 2013-01-01.
Det ersätter Riktlinjer för studentinflytande vid Lunds universitet,
beslutade 2000-09-15 (dnr I A9 344/2000).

Inledning
För att underlätta för studenterna att utöva inflytande över
utbildningen och över sin situation samlas all reglering rörande
studentinflytande i ett enda dokument. Det består dels av Lunds
universitets policy för studentinflytande, dels av universitetets
föreskrifter för studentinflytande. Bifogat återfinns dessutom
en sammanställning av den nationella regleringen av
studentinflytandet samt regleringen i universitetets
arbetsordning.
Med student avses student på grundnivå, avancerad nivå eller
forskarnivå.

Policy for studentinflytandet vid Lunds universitet
Studentinflytandet vid Lunds universitet är ett viktigt medel för
att uppnå universitetets överordnade mål: högsta kvalitet i
utbildning och forskning. För att nå högsta kvalitet i utbildning
och forskning är det ytterst viktigt med kvalitetssäkring. En
förutsättning för kvalitetssäkring är reellt studentinflytande på
alla nivåer.
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Flertalet studenter kommer under sina yrkesverksamma år att ha
ledarfunktioner på olika nivåer och i olika verksamheter.
Universitetet ska förbereda studenterna för dessa uppgifter och
ge dem tillfälle att under studietiden pröva och utveckla sin
ledarförmåga. Ett välfungerande studentinflytande stärker
varumärket Lunds universitet. Dessutom är det viktigt för
universitetets anseende och är i förlängningen positivt vad gäller
rekryteringen av studenter.
Högskolelagen ger studenterna "rätt att vara representerade när
beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för
utbildningen eller studenternas situation" (SFS 1992:1434 2 kap.
7 §). I enlighet med Lunds universitets syn på
studentinflytandets betydelse för utbildningen har universitetets
studenter i arbetsordningen getts rätt att utse representanter i
samtliga beslutande och beredande organ med några få undantag.
Dessa undantag utgörs av:
"... bedömning av enskilda studenters studieprestationer och
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska
studenterna vara representerade vid handläggning av
personalärenden som regleras genom anställningsordningen
samt i beredning av val där studenterna inte har röst- eller
nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet."
Arbetsordning för Lunds universitet, kap. 5
Studentinflytandet vid Lunds universitets utövas via
fakultetskårer, en doktorandkår och ett samarbetsorgan för dessa
(Lunds universitets studentkårer - LUS). Studentkårerna utövar
studentinflytandet inom respektive verksamhetsområde. LUS
utövar studentinflytandet på universitetsgemensam nivå enligt
överenskommelse mellan studentkårerna vid Lunds universitet.
Ansvaret för att upprätthålla och utveckla en god dialog mellan
universitetets olika nivåer och berörda
studentkårer/samarbetsorgan åvilar både kårerna och
universitetet. Universitetet har bland annat beslutat att
studentkårerna ska utgöra remissinstans för ärenden som har
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betydelse för utbildningen och studenternas situation
(arbetsordningen, kap. 5).
Formerna för utseende av studentrepresentanter är centrala för
studentinflytandet. Vid Lunds universitet sköter studentkårerna
samordningen av det formella studentinflytandet och utser
studentrepresentanter till olika beslutande och beredande organ
på det sätt man anser bäst. Detta gäller även för organ som täcker
flera studentkårers verksamhetsområden enligt 7 §
studentkårsförordningen (SFS 2009:769).
I det fall att det inom något av Lunds universitets
verksamhetsområden inte finns någon studentkår kan
studentrepresentanter inte utses på ovan beskrivet sätt. Med
tanke på den stora betydelse som studentinflytandet har är det
därför universitetets avsikt att utnyttja den möjlighet som ges i
9§ studentkårsförordningen att inom området anordna direkta
eller indirekta val av studentrepresentanter. Lunds universitet får
med stöd av nyss nämnda paragraf meddela föreskrifter om hur
val av studentrepresentanter ska anordnas. Det är viktigt att
formerna för detta är så tydliga som möjligt, för att säkerställa ett
fungerande studentinflytande inom hela universitetet.
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Föreskrifter för studentinflytandet vid Lunds universitet
Med stöd av 2 kap.14 § fjärde stycket högskoleförordningen
föreskriver Lunds universitet följande om studentinflytande.
Studentrepresentation

I nedanstående paragrafer regleras utseende av
studentrepresentanter.
§ 1 Den studentkår som beviljats status av universitetet som
studentkår enligt 8 § högskolelagen utser studentrepresentanter i
de beslutande och beredande organ som finns inom den berörda
studentkårens verksamhetsområde med de eventuella
begränsningar som framgår av Arbetsordning för Lunds
universitet, beslutad 2011-11-11 (dnr LS 2010/625).
§ 2 Det åligger kursansvarig att avsätta tid under ordinarie
undervisningstillfälle för val av kursombud/
studentrepresentanter.
Studentkårerna vid Lunds universitet

Nedanstående paragrafer reglerar relationen mellan Lunds
universitet och studentkårerna däribland rättigheterna för
studentrepresentanter och studentkårer.
§ 3 I enlighet med offentlighetsprincipen
(tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §) ska studentkårerna ges
tillgång till kontaktinformation till antagna och/eller registrerade
studenter.
§ 4 Förtroendevald student ska, för att kunna delta i
sammanträden med olika universitetsorgan eller andra organ som
är nödvändiga för att uppfylla uppdraget som
studentrepresentant, ges möjlighet att vid annan tidpunkt
genomgå likvärdiga obligatoriska kursmoment som man i och
med genomförandet av uppdraget har missat. En
överenskommelse för hur detta ska ske sluts i anslutning till det
missade kursmomentet.
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§ 5 Studentkårer vid Lunds universitet och LUS ska tillåtas
nyttja universitetets lokaler utan kostnad för aktiviteter som
främjar kårernas syfte enligt högskolelagen 4 kap. 9 §: att bevaka
och medverka i utvecklingen av utbildningen och
förutsättningarna för studier vid högskolan.
Dialog och samrådsförfarande

I nedanstående paragrafer regleras studentinflytande utanför de
formella beslutande och beredande organen.
§ 6 Universitetet ska sörja för regelbundet samrådsförfarande
mellan ledningen på samtliga nivåer och studentrepresentanter.
Formerna för sådant samråd tas fram tillsammans med berörd
studentkår.
§ 7 Ledningen på samtliga nivåer ansvarar för att
studentrepresentanter och/eller studentkåren får den information
som krävs för att de ska kunna fylla funktionen att representera
studenterna.
Doktorander

§ 8 Liksom vid alla andra ärenden som rör utbildningen har
studenterna enligt universitetets arbetsordning rätt att vara
representerade under såväl beredning som beslut rörande ärende
om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av
finansiering för forskarstudierna.
§ 9 Studentfackliga uppdrag ska ge rätt till förlängning av
anställning som doktorand. Omfattningen av förlängningen
preciseras i Förlängning av anställning som doktorand och
utbildningsbidrag, beslutat 2006-10-19 (dnr I G9 4011/2006).
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Bilaga 1
Reglering av studentinflytande på nationell nivå samt i
Lunds universitets arbetsordning

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
2 kap. 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en
allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga
del av allmänna handlingar.
Högskolelagen (SFS 1992:1434)
1 kap. 4a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över
utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen.
2 kap. 7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut
fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen
eller studenternas situation.
Högskoleförordningen (SFS 1993:100)
1 kap 7 § /.../ Förordningen (1992:1299) om ersättning för
uppdrag i statliga styrelser, nämnder, råd m.m. ska tillämpas
också på de ledamöter i en högskolas styrelse som utses av
studenterna.
2 kap. 14 § /.../ 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.
Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt
2 kap. 6§ andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att
vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet
studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det
finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i
gruppen.
I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till
representation för studenterna som avses i första stycket.
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Studentkårsförordningen (SFS 2009:769)
7 § En studentkår vid en högskola får utse och entlediga
representanter för studenterna när de enligt 2 kap. 7 §
högskolelagen (1992:1434) har rätt att vara representerade.
När studenterna har rätt att vara representerade i ett
organ vid högskolan som täcker flera studentkårers
verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som
berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i första
stycket fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om.
Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört
kårerna, besluta hur representanter för studenterna ska utses.
Förordning (2010:1776).
8 § En studentrepresentant ska representera även studenter som
inte är medlemmar i en kår. Förordning (2010:1776).
9 § Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte
finns någon studentkår, ska högskolan bland studenterna inom
området anordna direkta eller indirekta val av
studentrepresentanter.
Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1)
4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter
studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda
omständigheter som t.ex. vård av barn, värnpliktseller
civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Högskolans medgivande om att en student får
fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en
bestämd tid.
Arbetsordning för Lunds universitet (LS 2010/625)
2.1 Universitetsstyrelse
/.../
Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta:
• /.../
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får
ställning som studentkår för viss tid (4 kap. 8 § HL)
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• /.../
5. Studentinflytande vid Lunds universitet
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse
representanter i beredande och beslutande organ. Detta gäller
med undantag för bedömning av enskilda studenters
studieprestationer och handläggning av enskilda
personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid
handläggning av personalärenden som regleras genom
anställningsordningen samt i beredning av val där studenterna
inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt
föreskrivet.
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 (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren
inte har utsett någon studentrepresentant ska information lämnas
till studentkåren.
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas
genom remiss till en eller flera instanser och ärendet rör
verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas
situation, ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs
utgöra remissinstans, eller, om flera kårers verksamhetsområden
berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna
kommit överens om.

