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REGLER FÖR STUDENTINFLYTANDE VID 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
I styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) finns övergripande 
bestämmelser om studentinflytande vid Högskolan i Borås. Med ledning av 
dessa bestämmelser beslutar rektor, med stöd av 5 kap. 5 § SOB, att nedan 
riktlinjer ska gälla vid högskolan.  
 
RÄTTSREGLER M.M. 
 

Högskolelagen I 1 kap. 4 a § högskolelagen (1992:1434) anges att 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. 
 
  I 2 kap. 7 § högskolelagen anges att studenterna har rätt att vara  
  representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för 
  utbildningen eller studenternas situation.  

 
SOB  I 2 kap. 6 § SOB anges att högskolan ska sträva efter att skapa goda och 
  enhetliga förutsättningar för studentinflytande inom hela högskolan. 

 
 I 2 kap. 5 § SOB anges att studenterna vid högskolan alltid ska ges 

möjlighet att vara representerade i beslutande och beredande organ, 
permanenta som tillfälliga, vars verksamhet har betydelse för utbildningen 
och studenternas situation. I enlighet med detta skall studenterna vid 
högskolan alltid beredas tillfälle att vara representerade i dylika organ, 
permanenta som tillfälliga. Innan ett permanent eller tillfälligt organ inrättas 
ska samråd ske i god tid med studenterna huruvida organets verksamhet har 
betydelse för utbildningen och studenternas situation. Ansvarig för att detta 
samråd sker är det beslutande organ eller den enskilde beslutsfattaren som 
har att fatta beslutet om inrättande av det aktuella organet. 
 

 I 7 kap. 8 § SOB anges att i de fall beslut som har betydelse för utbildningen 
och studenternas situation inte ska fattas av eller beredning genomföras av 
ett organ utan av en enskild beslutsfattare, ska information lämnas till och 
samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive 
slutförande av beredningen. Beslutsfattare ansvarar för att så sker. I 
beslutsunderlaget ska tydligt framgå om och i så fall hur samråd har skett. 
 
Styrelsen kommenterar bestämmelsen med att vägledande princip är att vid 
osäkerhet ska information alltid lämnas samt samråd alltid ske.  
 
 
 
 



   
 
 
 
  
REGLER 
 

Ansvariga Akademichef, förvaltningschef samt berörda beslutsorgan är ytterst 
  ansvariga för att föreskrifter och dessa riktlinjer om studentinflytande följs 
  inom deras respektive verksamhet. 

 
Studentinflytande 
 

Goda  Högskolan ska skapa en god grund för att föreskrifter och riktlinjer kring 
förutsättningar studentrepresentation och samråd efterföljs. Detta ska göras genom att 
  högskolan initierar regelbunden kommunikation rörande frågor som berör 
  studenternas situation t.ex. större ekonomiska förändringar eller  
  lokalförändringar mellan studentrepresentanter och ledning, akademier 
  och enheter. Denna kommunikation ska främst ske genom regelbundna 
  möten mellan studentrepresentanter och rektor, akademichef och enhetschef. 
  Huvudregel är att representanter från högskolan ska vara i ledningsposition.  
    
Enhetliga  För att skapa enhetliga förutsättningar för studentinflytandet inom 
förutsättningar  högskolan ska varje akademi bistå respektive kårsektion med följande: 
 

• Aktuell information om vilka råd, nämnder eller styrelser där 
studenter inom akademin har rätt att vara representerade.  

• Kontorsrum i anslutning till akademi för det antal arbetsplatser som 
särskilt avtalas mellan högskolan och Studentkåren, utrustat med 
kontorsmöbler, dator- och telefoniutrustning samt 
förbrukningsmaterial. 

• Stöd vid kommunikation med studenterna på akademin genom egen 
aktivitet på Ping-Pong eller motsvarande samt hjälp med 
massutskick via e-post. 

• Stöd vid rekryteringsarbete och marknadsföring genom anordnande 
av gemensamma informationstillfällen till alla studenter på 
akademin vid terminsstart. 

• Rundvandring och presentation av personal vid akademin vid 
uppstarten för nya kårsektionsledamöter. 

• Stöd i dagligt arbete genom t.ex. utskrift av handlingar inför möten. 
 

Vidare ska uppdrag som studentrepresentant accepteras som giltig frånvaro 
från obligatoriska kursmoment, under förutsättning att de förlorade 
momenten kan återhämtas eller att frånvaron är så begränsad att den inte 
inskränker på utbildningen.  
 
 
 
Studentrepresentation i beslutande och beredande organ 
 

Samråd vid Innan ett permanent eller tillfälligt organ inrättas ska samråd  
inrättande av organ ske med studenterna huruvida organets verksamhet har betydelse för 
  utbildningen och studenternas situation. Samrådet ska ske i god tid. 
  Riktlinje vid högskolan är att samråd ska ske minst tre veckor innan beslut 
  om inrättande fattas, och att studenterna ges en reell möjlighet att verkligen 



   
 
 
 
  

  påverka beslutet. I samband med samrådet ska det lämnas tydlig information 
  om organets syfte och befogenheter.   

 
Vägledning Studenterna ska ha rätt att delta i de organ där frågor av betydelse för 
  utbildningen och studenternas situation behandlas. Vilka dessa frågor är 
  svårt att tydligt definiera, men antalet frågor som på förhand kan sägas helt 
  sakna sådan betydelse torde vara begränsat. Ett undantag är dock  
  personalansvarsnämnden vars sammansättning är särskilt reglerad för hela 
  den statliga verksamheten. 

  
Information om  Studenterna ska alltid ha tillgång till uppdaterad och sammanhållen 
beslutande och information om alla beslutande och beredande organ, permanenta som 
beredande organ tillfälliga. Detta gäller även de som bedömts inte ha betydelse för  
  utbildningen och studenternas situation. Denna information ska finnas 
  tillgänglig på högskolans hemsida. 
 
Information om  Vidare ansvarar högskolan för att det finns uppdaterad information 
studentrepresentanter  avseende studentrepresentanter på högskolans hemsida.  
        
    

Samråd med studentrepresentanter i de fall beslut fattas av enskild 
beslutsfattare 
 

Samråd  Utöver den vägledande principen som kommer till uttryck i  
  7 kap. 8 § SOB, ska samråd alltid ske i god tid inför beslut i följande 
  ärenden:  

 
• Tillsättning av personer på ledningsnivå – akademichef, enhetschef 

eller högre. 
• Organisatoriska förändringar av funktioner som har beröring med 

studenter.  
 
___________________ 
 
Detta beslut har fattats av rektor den 8 september 2014 att från och med den  
8 september 2014 gälla tillsvidare. Dessa regler ersätter Riktlinjer för 
studentinflytande vid Högskolan i Borås (dnr 367-09). 
 


