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statsrådet chefen förochTill SOU 1994: 47

Utbildningsdepartementet

1993 bemyndigade regeringen chefenGenom den 9 septemberbeslut
särskild utredare förför Utbildningsdepartementet tillkalla attatt en

åtgärder behövs för genomföra riks-fastställa vilka praktiska attsom
tvånget242199293:UbU för studerande viddagens beslut 14, rskr. att

studentkår, nationstatliga universitet och högskolor tillhöralandets att
kårobligatoriet,fakultet, upphörrespektive studentförening för det s.k.

från halvårsskiftet 1995.medoch
bemyndigande förordnade departementschefenMed stöd detta sam-av

generaldirektören Anitra Steen utredare och utredaren Nilsdagma som
högskoleservice HärutöverHarding vid Verket för sekreterare. harsom

Christer utredningen.Wretborn arbetat i
kårobligatoriet,KommitténVi för avvecklinghar antagit namnet av

KAK.
nära högskoleledningarUtredningsarbetet har bedrivits i kontakt med

samråttoch för studenterna. I arbetet har utredningenrepresentanter
kommitté Fi 1988:03 övermed den särskilda den nuvarandesom ser

beskattningen stiftelser föreningar.ochav
På rådmannenuppdrag Eriksson, sekreterare i stif-KAK har Jerryav

föreningsskattekommittén,telse- och utarbetat promemoria be-en om
kårerskattning och nationer och hovrättsassessorn Catharina Staafav en

promemoria obligatoriska studerandesammanslutningarnasde of-om
fentligrättsliga ställning.

vår SOU 1993:47Vi överlämnar härmed Avveckling denrapport av
Studentkårerobligatoriska anslutningen till och nationer.

Vårt fortsätter direktiven.arbete enligt

Stockholm 10 1994den mars

Anitra Steen

Christer Wretborn Nils Harding
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Sammanfattning SOU 1994: 47
Sammanfattning

vi arbetat. förbe-J beskrivs KAK:s uppdrag och hur RapportenavsnittI
vårt förutsättningar förinnebär skapaför fortsatta arbete,reder attsom

kårertillgångar nationer idag äger och disponerar ävende ochatt som
avveckling bli tillgängliga för studenterna.efter obligatoriets skall brett

föreningsbildningen vid universitet och högskolor,avsnitt 2 beskrivsI
områdetpåstudentsammanslutningarnas verksamhet det studiesociala

studenthälsovården motionsidrotten är organiserad. Däref-ochoch hur
tillgångarstudentsammanslutningarnas i form student-behandlaster av

tillgångar.övrigabostäder, samlingslokaler och
våravåraavsnitt förutsättningar för förslag och bedömning-I 3 treges

ar.
studentsammanslutningarna årde obligatoriska betraktaattatt som-

subjektprivaträttsliga
studentsammanslutningarna i och med avskaffandet obligato-att av-

allmännyttiga för-riet i allmänhet kommer beskattas ideellaatt som
eningar

utbildningsbevakning är samhällsintresse.ettatt-
avsnitt övergripande bedömning följder avveck-I 4.1 deges en av en

få för exempelvis medlemsutvecklingling Obligatoriet skulle ochav
medlemsavgifter. Med stöd den uppfattning förrepresentanterav som

vi såga, halvering antaletstudenterna kan medlemmargett attoss, en av
medlemsavgiftens sannolikt inte är för pessimistiskoch storlekav en

frånSamtidigt kan konkurrensen andra studentföreningarprognos.
öka. Inflytandet i universitet högskolor blir inte längrekomma ochatt

till obligatorisk organisation politiska,knutet fackliga och and-utanen
intresseföreningar för studenterna kan söka representation i uni-ra nu

versitetens högskolornas olika beslutsorgan.och Denna konkurrens kan
studentkårernamedföra revitalisering ökatoch etten av engagemang

bland studenterna.
Avsnitt 4.2 ägnas studentrepresentation. Enligt direktiven förval av

vår utredning skall överklagas. medförvalen kunna Detta centralatt en
reglering valförfarandet nödvändig. Vissaär krav bör dock gällaav oav-

vilken modell väljer för genomförandet.sett man
Ett demokratikrav, alla vid universitetstudentergaranterar attsom

påoch högskolor har rösträtt, studietakt läserelleroavsett om man pro-
fristående universitets-eller kurser, eller högskoleorten ellergram

på distans osv.
representativitetskrav, innebärEtt studenternas valda ombudattsom

skall brett stöd hos vilketha studenterna, bl.a. innebär högtett att ett
bör eftersträvas.valdeltagande

Ett stabilitets- och kontinuitetskrav. Obligatoriet stabilitetger nu en
och kontinuitet i studentrepresentationen. Kravet tillhar legat grund

föreslårför vi föreningar ideltar valet med listor i stället föratt att rena



ocksåVi förutsätterpersonval. är beredd stödjaatt de student- SOUstaten 1994: 47att
föreningar sig i utbildningsbevakning. Sammanfattningsom engagerar

självständighetskrav.Ett Studenternas företrädare måste kunna arbeta
på självständigt sätt universitetetett eller högskolan.gentemot Detta ta-

förlar viss reglering valen och för schablontilldelning detav stat-en av
liga stödet till föreningarna.

Ett neutralitetskrav, innebär valsystemets tekniska utformningattsom
fårinte fleraeller föreningar missgynnaoch andra.gynna en

avsnittet ocksåI redovisar vi olika modeller för studentrepre-att utse
Fyra modeller beskrivs.sentanter.

Direkta val, där alla studenter deltar i allmänna direkta val sinaav
företrädare.

Indirekta val, där studenterna väljer ombud till studentförsam-en
ling, i sin alla studentrepresentanter.tur utsersom

Kursmodellen, där studenterna kurs, ämneett etten program,
eller institution elektorer till studentförsamling,utser i sinen en som

alla studentrepresentanter.tur utser
4. Föreningsmodellen där för läggsansvaret att ut representanternase

påöver förening eller samverkande föreningar.en grupp av
Kursmodellen ñck inget stöd i dåligtremissvaren. ärDen anpassad till

dagens flexibla uppbyggnad den högre utbildningen. ingårDen där-av
vårtför inte i förslag. För föreningmodellen vi kravetattanser re-

måste såpresentativitet sättas högt till 70 Det är därförprocent.som
tveksamt den kan komma Dåtillämpas. mångaden ñck stödattom av
högskoleledningar har vi beskrivit den i och lämnat förslagrapporten
till föreslårreglering. Vi allmänna val och först beskrivningger en av

såväldet gäller för direkta indirekta val och sedan vadsom som som
gäller speciellt för direkta respektive indirekta val. Därefter beskrivs val-
förfarandet vid föreningsmodellen.

Som avslutning till avsnittet val studentrepresentanter fram-om av
hålls beslut universitetets elleratt högskolans styrelse rörandeav stu-

Överklagandenämndendentvalen skall kunna överklagas hos för hög-
skolan.

I avsnitt 4.3 redovisas de kostnader vi statsmakterna börattsom anser
för med anledning avvecklingen den obligatoriskasvara anslut-av av

kårerningen till och nationer. Kostnaderna för uppgåvalen beräknas
till 5 miljoner vårakronor. Enligt direktiv skall studentrepresentant-ca

ges rimliga förutsättningar för fullgöra uppdragen inomerna uni-att
versitet och högskolor. Kostnaderna för utbildningsbevakningen beräk-

till 25 miljoner kronor. Medel för börval beräknasnas under universi-
och högskolornastetens anslag. ocksåDetta gäller medlen för utbild-

ningsbevakningen. För denna bör dock beloppet speciñceras. ärDet här
fråga två om än mångamedparter intressen;om gemensamma stu-

ådenterna sidan och universitetet åeller högskolan denena andra. Om
universitetet eller högskolan inrättar studentförsamling skall medlenen
till studentföreningarna lokalt fördelas förhållandei till det antal om-
bud i studentförsamlingen föreningen har. Vid direktval student-som av

skall medlen fördelasrepresentanter till föreningarna efter det antal or-



dinarie ledamöter föreningarna i olika beslutsorgan inom uni- SOU 1994:har 47som
versitetet högskolan. Sammanfattningeller

nivånDen nationella i avsnitt 4.4. För kontinuiteten i dentas upp na-
tionella utbildningsbevakningen och stöd i den lokalaettsom anpass-

övergången frånningen vid obligatoriska till fria studentföreningar är
föreslårdet viktigt den nationella organisationen inte äventyras. Viatt

övergångsvis budgetårendärför statsmakterna under 199596 ochatt
199697 stöder SFS verksamhet ekonomiskt. Kostnaden beräknas till 2

budgetår. Påmiljoner kronor längre sikt bör finansieringendockper av
på frånnationella utbildningsbevakningen sig avgifterden grunda de

frivilliga föreningarna.
studenthälsovårdenförslagI avsnitt 4.5 lämnas ochsom avser mo-

tionsidrotten. I samband med förändringen huvudmannaskapet bud-av
getåret 199293 upphörde den förordning tidigare reglerade stu-som
denthälsovården. ändamåletVi det angeläget ochatt ansvaretser som

sådantför författningverksamheten regleras i och lämnar därför för-ett
föreslår studenthälsovårdenslag. Vi vidare motionsidrottenoch inte-att

och den del anslaget till Riksidrottsförbundetattgreras av som avser
motionsidrottstudenternas i stället skall beräknas universitets-under

studenthälsovårdenoch högskoleanslagen i likhet förmed medlen och-
utifrånenligt princip dvs. antalet vidstudenter respektive uni-samma

versitet eller högskola.
kårerBeskattning nationer ioch avsnitt 4.6. Skattebefriel-tasav upp

kårernasinhar grund i anslutningen till och nationerna är obli-attsen
kårernagatorisk. För föroch särskilt nationerna har den varit förut-en

sättning för påden studiesociala verksamheten kunnat drivasatt nuva-
nivå.rande avveckling kårerEn skattebefrielsen kommer för de flestaav

nationer innebäraoch de beskattas allmännyttiga ideella för-att att som
föreslåreningar. För öka den möjligheten vi tillägg till inkomst-att ett

skattelagen där utbildningsbevakning är betraktaatt att ettanges som
Ävenändamål.allmännyttigt svårtmed detta tillägg kan det dock bli för

del studentsammanslutningar, vissa nationer i Uppsala, klas-t.ex. atten
allmännyttiga ideella föreningar.sas som

studentsammanslutningarnasavsnittet tillgångar.I 4.7 behandlar Det
frågaär bostadsfastigheter, samlingslokaler, stipendie- och premie-om

fonder, likvida Tillgångarna,medel uppgårsammanlagt tillm.m. som
2,2 miljarder kronor, har kunnat byggas grund olika faktorerupp av

år mindre såsomeller beroende obligatoriet, särskilda statli-som mer av
lån, rätten avgifter gåvorstudenterna, skattebefrielsen, ochatt ta utga av

donationer och ideellt arbete.
Tillgången till studentbostäder har central betydelse för universitet-en

högskolornaoch och naturligtvis för studenterna. är därförDet yt-en
angeläget påfinna huvudmannaskapsfråganlösningterst att en som ga-

långsiktighet måsteoch stabilitet i förvaltningen. Detta arbeteranterar
ske innan obligatoriet avskaffas.

Jämförelser kårernasmellan nationernas och medlemsintäkter och
kårhusderas förkostnader och samlingslokaler visar de kan detatt

svårt klara svårigheternaverksamheten ekonomiskt. Störst blir deatt



tillgångi dag relativthar god till samlingslokaler. Neddrag- SOU 1994:orter 47som
ningar och rationaliseringar kan bli nödvändiga. Det är angeläget Sammanfattningatt
denna rationalisering anstårinleds omedelbart och inte till tiden efter
den juli 1995.1

Studentsammanslutningarnas premie- uppgåroch stipendiefonder till
100 miljoner kronor. Det ñnns skäl för statsmakterna följaattca ut-

vecklingen och verka för studenterna oberoende föreningstillhö-att av
righet möjlighet frånskall ha söka bidrag fonderna. statsmakternaatt

ocksåbör följa vad händer med det serviceutbud i form bok-som av
kaféerhandlar, idag drivs inom förrestauranger, dem.m. som ramen

obligatoriska studentsammanslutningarna.
Kårer och nationer är bådeprivaträttsliga subjekt före och efter obli-

tillgångargatoriets avveckling. De äger ocksåde i dag är de ägare till ef-
den juli 1995. några kårer1 Inför risken eller nationerter tvingasatt

upplösa sig är det angeläget igenom mångaderas stadgar. fallIatt
saknas upplösningsparagraf. Ur samhällets synpunkt är det angelägeten

tillgångar kårerde dessa besitter kommer allaatt studenter vid uni-som
versitetet högskolaneller till del.

I avsnitt övergångsregler5 slutligen förslag till vissa för valenattges av
studentrepresentanter frånskall fungera och med den 1 juli 1995. Här-
vid Studentkårernuvarande vissa uppgifter.ges

10



1 KAK:s uppdrag och arbetsmetod SOU 1994: 47
Kapitel I

Bakgrund

Frågan kårobligatoriet föremål Kår-varit för flerahar utredningar.om
obligatorieutredningen tillkallades i juli 1970 och 1973 sitt be-avgav
tänkande Studentsammanslutningarnas verksamhet Utbildningsdeparte-

År1973:7-8. 1973 tillkallades obligatoriekommittén redo-mentet som
Kârobligatori-visade sina överväganden i SOUbetänkandet 1976:14

Årum. 1977 tillkallade utbildningsministern obligatorieberedningen
förutarbetade underlag de delar i budgetpropositionen 197879:100som

bil. 12 handlade obligatoriet. årsbörjan 1989I tillsattes 1989som om av
obligatorieutredning i slutet 1990 överlämnade sitt betänkandesom av
SOU 1990:105 tvångsanslutningen.Studenten och händerVad obli-om
gatoriet försvinner 1992I december delgavs universiteten, högskolorna

studentkårernaoch beredningsmaterial framtaget inom Utbildning-ett
departementet universitetsdirektören Peter Honeth: Avvecklingav av
kårobligatoriet. lågDetta material till grund för hearing i januarien
1992, till vilken bl.a. rektorerna för universiteten högskolornaoch var
inbjudna. Hearingen har dokumenterats i Hearing Resurs-rapporten om
beredningens beñnkande SOU 1993:3 kär-och PM avvecklingenom av

Dsobligatoriet 1993:9.
vårenUnder 1993 beslutade riksdagen prop. 199293:169, bet.

199293 kårobligatorietUbU:l4, 363 frånrskr upphör och med denatt
julil 1995.

Direktiv

I september 1993 lämnades direktiven för Utredning för genomföraatt
kårobligatorietriksdagens beslut avskaffa nationsobligato-att samtom

riet Utbildningsdepartementet, Dir. 1993:106. återfinnsDirektiven
bilaga 1 till denna Vi har antagit kommittén förrapport.som namnet

kårobligatoriet,avveckling frånKAK. Till skillnad tidigare utred-av
ningar har KAK varit genomförandeutredning med huvuduppgiftenen

förbereda genomförandet riksdagens beslut.att Vi har till uppgift attav
stimulera utveckling där universitet, högskolor, studentorganisation-en

och enskilda studenter sig i genomförandeprocessen. Arbet-er engagerar
har koncentrerats till följande punkter.et

redovisa förslag till hur val studentföreträdare i olika beslutsorganav-
inom universitet högskoloroch skall genomföras och organiseras,
klarlägga resursbehovet för val studentrepresentanter och tillför-av-
säkra rimliga förutsättningar ñr fullgörarepresentantema att upp-
dragen inom universitet och högskolor,

mån åtgärderundersöka i vad kan vidtas bidrar till deattsom sam--
lingslokaler och studentbostäder i dag är tillgängliga förm.m. som

11



SOU 1994: 47skall bli brett tillgängliga för studenternasamtliga studenter kunna
obligatoriet, Kapitel 1även efter avveckling aven

förändringar skett i huvudmannaskapet förklarlägga de somom-
studenthälsovården på frånställer ytterligare insatser statsmakt-krav
erna,

innebär utgifterredovisa förslag över statsbudgeten ellerde som-
såställningstagande i tid fattaskräver riksdagen god beslut kanattav

vårriksdagen 1994.under

Arbetsmetod

utgångspunkt värtför varitarbete har det skulle ske i nära kon-En att
såvältakt med berörda universitets- och högskoleledningarnade som-

Under hösten besökte träffade vi förstudenterna. eller representanter
studentkårernauniversitets- högskoleledningarna föroch och samt-

liga universitets- högskoleorter för nationernaoch vid Uppsalasamt
universitet Akademiska föreningenoch Lunds och i Lund. Svenska

Akademiska Rektorskonferensen och högskolors rektorskonventNya
Studentkårer, hållitsliksom Sveriges Förenade SFS, har informerade

påutredningens arbete och lämnat synpunkter det. Enkätresultat,om
fåttremissvar och den information vi i direktkontakt med representant-

för universiteten, högskolorna och harstudenterna legat till grunder
Studentkårerför beskrivningen verksamheten vid och nationer i den-av

Vi vidarehar haft kontakt med Sveriges Akademiskarapport.na
Idrottsförbund, SAIF, för Studenthälsan och för de polit-representanter

Våraiska ungdomsförbunden. förslag möjligheten överklaga be-attom
Överklagandenämndenrörandeslut studentvalen har diskuterats med

för högskolan. Vi har även haft överläggningar med företrädare för Aka-
demiska hus och Stiftelse- föreningskommittén.och Regeringen har

hållitslöpande underrättad fortskridande.arbetetsom
Arbetet startade med kartlägga nuvarande studentsammanslutning-att

ekonomiska situation. det syftet sände vi i börjanI september utars av
Studentkårer,enkät till samtliga nationer fakultetsföreningar.ochen

frågorEnkäten rörandetar upp
studentbosáder-
samlingslokalerkårlokaler-
övriga fastigheter-

tillgångarövriga-
utgifter för motionsidrott-
utgifter studenthälsovårdför-
utgifter för utbildningsbevakning och kvalitetskontroll-
avgifter till studentsammanslutningen m.m.-

ÄvenpåSvarsfrekvensen enkäten hög. i övrigt har studentrepre-var
intresse följtmed vårtoch medverkat isentantema arbete.

I Danmark studentrepresentantema på universitetenutses all-genom
Köpenhamnsmänna val. I november 1993 gjorde vi därför besök vidett

universitet för närmare studera deras uppläggning valen.att Erfaren-av

12



SOU 1994: 47val-förslag tillmed deti arbetetdärifrån varit värdeharheterna stortav
Kapitel 1fram i dennavi lägger rapport.system som

förmodellerpromemoriavi att utse stu-sändenovemberI ut omen
studentkår-till rektorer,högskoloruniversitet ochidentrepresentanter

avsnittfinns ivalmodellernabeskrivningSFS.och Ennationer aver,
2 tillfinns i bilagaremissvarsammanställning inkomna4.2 och aven

denna rapport.
beskattningpromemoriasände vi stu-1993decemberI ut avomen

ochkårer universitetnationer,ochdentkårer till samtliganationeroch
Studentkårer kuratorskollegiet iFörenadeSverigeshögskolor, samt

Promemorian utarbetadesUppsala.ikuratorskonventetochLund
i Stift-ärrådmannen sekreterareEriksson. HanJerryuppdragKAK:s av

beskattningförföreningskommittén över reglernaochelse- avsom ser
beskriva detansåg väsentligtdetViföreningar.stiftelser och attatt var

frivilligagälla förkommarättsläge kankompliceraderelativt attsom
Studentkårerså nationer skulle kunnaochstudentsammanslutningar, att

beskattnings-förhåller olikasig tillverksamhetenbedöma hur den egna
och 4.6.Skattefrågan avsnitten 3.3belyses iregler.

på analyseratKAKStaaf uppdragCatharina harHovrättsassessorn av
rättsligastuderandesammanslutningarnasfrågan obligatoriskadeom

3.2.avsnittetgrund förtillPromemorian har legatställning.

arbetetfortsattaDet

till hurtvå lämna förslagärsyften. DetharFöreliggande attrapport ena
skallhögskoleorganuniversitets- ocholikaföreträdare istudenternas

studentsammanslut-anslutningen tillobligatoriskaefter det denattutses
studenternasför i valkostnadernaVi beräknaravvecklats. utsening att

erhålla förbörvi studenternastatliga bidragföreträdare detsamt anser
högskolornas be-universitetens ochigenomföra sina uppdragkunnaatt

på tillfredsställande sätt.slutsorgan ett
vårt fortsatta arbete. Denförbereda försyfte ärandraRapportens att

tillgång-förutsättningar för devårt skapainnebärarbetedelen attattav
även efterStudentkårer disponeraridag äger ochnationerochsomar

tillgängliga för studenterna. Rap-bliavveckling skall brettobligatoriets
tillgångaringående student-innehåller förredogörelse de somporten en

ägandeförhållanden,analysförfogar över ochsammanslutningarna aven
förär grundendelSkatteregler Dennafinansiering, rapportenavm.m.

över de sär-checklistavårt utarbetaVi kommerfortsatta arbete. att en
kårersvårigheter nationer ock-ochomständigheter ochskilda mensom

avvecklingen. Vi kom-införså högskolor beaktauniversitet och har att
diskussion medför i direkthögskolorbesöka universitet och attattmer

så-stimulera tillvi skallhoppasinitieraberörda parter en process som
tillgångar studentbostäder,i .formlösningar dagenslokaladana att av
så långt möjligt komma student-kårhus skallsamlingslokaleroch m.m.

även i framtiden.till delerna
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Studentkårervid SOU 1994: 47Verksamheten2
Kapitel 2

nationeroch

organisationsstrukturFörenings- och2.1

högskolenivåUniversitets-2.1.1 och

finns ellerär komplex. DetstudenternaFöreningsbildningen bland en
Lund och Upp-högskola. IStudentkårer universitet ochvid varjeflera

kårer i all-förekommerfleraDär finnsnationer. detfinns dessutomsala
kårerna, etableradesällan inomintemellannära samarbetemänhet ett

samarbetsorgan. fav kårer universitet ellerfleraFörekomsten ett
självständigaNär tidigareförklaringar.flerahögskola oftast ut-haren

hög-Studentkårer universitet ellerförts över tillmedbildningar egna
kår.behålla självständig Envalt stu-studenternaskolor har att gruppen

då.kåren. kanockså Detbrutit sig denhadenter kan gemensammaur
utbildningsområde,fråga särskiltinomstudenter ett som anseromvara

kår,inomutbildningsintressensinatillvaratasig bättre kunna en egen
På några medhögskolormedicinstuderande.teknologi- ellerexempelvis

ärMitthögskolan,exempelvistill olika platser,förlagdverksamheten
kårstrukturenAllmänt sägasbetingad. kangeografisktuppdelningen att

sammanslagning-uppdelningar ochförändrasär statiskinte utan genom
ar.

Linjeför-föreningar.bedrivs ofta i olikafaktiska verksamhetenDen
institutionsråd ärsektionsföreningar,eningarpämnesföreningar, m.m.

år student-verksamhetendär grunden förviss utbildningtillknutna en
på inom institutionlinje,Studentenutbildningstillhörighet. enenens

inom kårmedlemskapet föreningen.ansluten tillviasektion äreller en
kårens budgetöverfinansieras i allmänhetverksamhetFöreningens

Linjeför-avgifter till föreningen.individuellaförekommer ävendetmen
utbildningsbevakning ochförsektionsföreningareningar, svararm.m.

ocksåområde. festverksamhet,sitt Menkursutvärdering inom spex
stå påkan programmet.m.m.

kårensi högstaledamöternasektionsföreningen kanLinje- eller utse
kårer si-kårfullmåktige. föreningarnaandra ärbeslutande Inomorgan,

påkåren andra vägarkanaliserasinflytandet idoorganisationer medan
stormöten.allmänna ellerexempelvis valgenom

sektions-linjeföreningar ochPå högskolor äruniversitet ochdelen
är isammanslutningar. Verksamhetenfrivilligaföreningar stort sett

på festverksamhet, i deviss tonviktmeddensamma, kanske somen
obligatorisktärsektionsföreningar till vilka studenternalinje- och an-

Samarbetemedlemmarna.Vanligtvis mindre avgiftslutna. uttas aven
kåren sektionsför-frivilliga linje- elleroch deförekomma mellankan

också emellan.föreligga konkurrens demdet kaneningarna men
organiserad i olikastudiesociala verksamhetenäven denOfta är rent

hägn. Förening-sammanslutningarnasde obligatoriskaföreningar inom
såvälfinansierasocheller mindre löstkan sammansattavara merarna
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från kårenvia stöd egenavgifter. frågaärDet föreningar SOU 1994:som genom 47om
för festverksamhet, föreläsningsarrangemang, idrott, kör- Kapitel 2teater,spex,
sång Organisatoriskt kårernaär och nationerna helt skil-m.m. numera
da föreningsbildningar. Nationerna i Lund och Uppsala har egna samar-
betsorganisationer, för kuratorerna där nationsfrågor be-gemensamma
handlas.

Även på det studiesociala området förekommer föreningsverksamhet
vid sidan de obligatoriska sammanslutningarna. Föreningarna linan-om
sieras helt frivilliga bidrag och medlemsinsatser. Det gällergenom ex-
empelvis för flera idrottsföreningar på högskolorna. ocksåDessa kan er-
hålla statsbidrag. Föreningsbilden kompliceras Studentkårer ellerattav
föreningar inom studentkårerna är engagerade i olika kommersiella ak-
tiviteter. Föreningar kåreninom kåreneller själv kan direkt eller indi-
rekt helägda eller majoritetsägda aktiebolag, via stiftelsergenom m.m.
driva olika ekonomiska verksamheter. frågaDet är restauranger,om
bokhandlar, fastigheter Exempelvis äger studentkårLunds tillsam-m.m.

kårerövrigamed i Lund via Akademiska föreningenmans dotterbo-ett
lag med uppgift äga kårhuset.förvaltaochatt Liknande konstruktioner

påfinns håll.andra
På universiteten någraoch de större högskolorna förekommerav par-

tibildningar inom för Studentkåren. I allmänhet kan partiernaramen
placeras påin höger-vänster-skala, däremot inte alltid knytasen men

någottill riksdagsparti. Flera partier har högskoleförbund verkarsom
inom studentkårerna i första påhand de mindre och medelstoramen
högskolorna och fackhögkolorna har den studentfackliga verksamheten
distans till partipolitiken.

De fackliga organisationerna har bildat högskoleföreningar bland stu-
denterna. påSärskilt utbildningar med klar yrkesinriktning, läkarut-
bildning, lärarutbildning är de fackliga organisationerna sedanm.m.,
länge etablerade. Verksamheten syftar till informera studenternaatt om
förhållandena i det arbetsliv väntar efter utbildningen ochsom avser

frågornormalt inte rör utbildningsbevakningen vid universitetsom och
högskolor. Naturligtvis rör det sig även konkurrens mellan fack-deom
liga organisationerna framtida medlemmar. För påstudenter utbild-om
ningar där yrkesinriktningen inte är klart uttalad har fackligade cen-
tralorganisationerna, SACO och TCO, bildat högskoleföreningar med

allmän inriktning. Syftet ocksåär här informeramer olikaatt om ar-
betsmarknadsfrågor och förbereda studenterna för arbetslivet.

Det förefaller helt klart utbildningstillhörighet äratt starktett sam-
manhållande element för studenterna. Benägenheten delta i val,att att
aktivera sig i ideellt arbete ien studentförening är högst blandetc. stu-

pådenter homogena, Årsammanhållna utbildningsprogram. utbild-
ningen väl strukturerad i fasta utbildningsprogram tycks det ettvara
starkt incitament för studenterna i föreningaratt inom sinasamman
utbildningsområden. Har däremot studenterna fritt välja kurser ochatt
på hand lägga sina utbildningsprogramegen är de mindreupp benägna

bilda föreningar föratt utbildningsbevakning. såledesDet är troligt att
det sätt vilket universiteten och högskolorna organiserar sin utbild-
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ning kommer ha betydelse för hur framtida föreningslivetdetatt bland SOU 1994: 47
studenterna utvecklas. Tendensen gårinom högskoleutbildningen i rikt- Kapitel 2

frånning linjebundet till öppet och flexibelt utbildningsm-ett ett mer
bud. Det kan innebära studentengagemanget i utbildningsbevakning-att

försvagas.en
Om de nuvarande studentsammanslutningarna går tillbaka kan det

öppna för andra organisationer och föreningar, exempelvis för de polit-
iska partierna. vissEn beredskap ñnns hos partierna, bl.a. har flera par-
tier organiserat högskoleförbund. Men det beror naturligtvis även
studenternas intresse för politisera utbildningsbevakningen.att Den nu-
varande uppfattningen bland studenterna tycks vill skötaattvara man
utbildningsbevakningen partipolitiska förtecken.utan

ocksåDet är oklart fackligade organisationerna kommer attom enga-
sig i utbildningsbevakning. De fackliga organisationerna är vâlgera or-

ganiserade och har god ekonomi. De har utgångslägedessutom ett gott
påframför allt vissa yrkesinriktade utbildningsprogram. Konkurrensen

mellan organisationerna kan driva fram frånaktivt deltagandeett mera
deras sida inom flera utbildningar.

2.1.2 nivåNationell

Studenternas påintressen nationell nivåoch internationell handläggs av
Sveriges Studentkår,Förenade SFS, är sammanslutning loka-som en av

Studentkårer inte enskilda studenter. Medlemskapet är frivilligt.av-
SFS har demokratisk uppbyggnad med stadgar ändamålen som anger

och beslutsordning. För kårernärvarande är 80 omfattas obliga-som av
toriet medlemmar vilket innebär anslutningsgrad 90en procent.av
Medlemskårerna tillsammans 85representerar studenter-procentca av

vid landets universitet och högskolor.na
SFS har till uppgift till studenternas intressen områd-inomatt ta vara

utbildning, förhållanden,studiesociala arbetsmarknad och inter-en som
nationellt samarbete. SFS företräder studenterna i arbetsgrupper och
kommittéer regeringen tillsätter och frågorbehandlar be-som som av
tydelse för studenterna, i CSN:s styrelse, i olika arbetsgrupper inom
myndigheter med uppgifter studentområdet och är remissinstans för

frågorregeringen i berör studenterna. Det är ingen tvekansom attom
regering, riksdag och myndigheter har SFS studenternas före-sett som
trädare nivå.nationell

På nivåinternationell har SFS koncentrerat insatserna Europamot
och Norden. SFS är medlem haroch central iroll European Studenten
Information ESIBBureau är sammanslutning nationellasom en av
studentunioner i Europa. ESIB deltar i konferenser, seminarier m.m.
på nivåeuropeisk och år samtalspartner för EU-administrationen i stu-

Ävendentfrågor. SFS medverkan i Youth påForum sikte samverkantar
med EU:s utbildningsansvariga.

SFS budget är i det närmaste uteslutande finansierad med medlemsav-
gifter. kårernaDe anslutna årligbetalar påavgift 28,50 kronoren per
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budgetåret SOU 1994: 47för 199394inkomstvilket beräknasmedlemsstudent ge en
Kapitel 2inte för bidragpå Organisationen uppfyller kraven4,9 miljoner kronor.

ungdomsorganisationer. Denstatsbidrag tillenligt förordningen or-om
indi-föreningar i stället föranslutnaganisatoriska uppbyggnaden med

iobligatoriska medlemskapet student-detviduellt medlemskap samt
kårer huvudsakliga hindren.torde devara

studentrepresentationoch2.2 Utbildningsbevakning

högskoloruniversitet2.2.1 Studentrepresentation vid och

olika besluts-i universitets och högskolorsStudenternas representation
högskoleförordning. för-i högskolelag och Denär reglerad nyaorgan

från juli 1993 minskarhögskolor den 1fattningen för universitet och
högskolornas internaregleringen universitetens ochden centrala or-av

sammansättningen olika beslutsorgan.Samtidigt ändrasganisation. av
får för representation.betydelse studenternasDet

universitetens och hög-rätt representerade iStudenterna har att vara
sådana ñnns.i fakultetsnämnder, där Fakultets-skolornas styrelser och

vetenskapsområde även för grundutbild-inom sittnämnden kan svara
emellertid inrätta särskildauniversitet eller högskola kanningen. Ett en

fakultets-grundutbildning. Vid högskolor saknarför de som egenorgan
sådana.inrätta Studenterna har råttorganisation är styrelsen skyldig att

representation.till
disci-universitet högskola skall det finnas nämnd förVid varje och en

åtgärder rätt till representation iplinära studenter. Studenterna harmot
också i tjänsteförslags-rått till representationdenna. Studenterna har

tillsättning tjänst professornämnder, handlägger förslag av somsom om
föreslåri valförsamling rektor och prorektor.och lektor densamt som

1977:1160 tillfälleEnligt arbetsmiljölagen skall studenterna attges ge-
påi skyddsverksamheten arbetsstället.skyddsombud medverkanom

i övrigt den internaUniversiteten och högskolorna bestämmer be-om
rättslutsorganisationen. Inrättar styrelsen beslutsorgan har studenterna

sådanarepresenterade i alla behandlar utbildnings-att vara organ som
frågor.

Styrelsen för högskola inrät-universitet eller kan beslutaett atten om
frågorandra för underlätta interna arbetet. kan gälladet Detta attorgan

biblioteksfrågor,rör universitetets högskolans lokaler, studie-ellersom
frågor Sådana rådgivande.sociala kan beslutande ellerm.m. organ vara

NågonLedamöterna universitetets eller högskolans styrelse.utses av
ingåföreskriven rätt för finns inte.studenterna att

Många universitet inrättat institutionsstyrelser,och högskolor har lin-
på grundutbildningsnivå. Påjenämnder, utbildningsnämnder uni-m.m.

versiteten vissa större högskoloroch betyder det studenterna i all-att
nivåermänhet är representerade dvs. i styrelsen, i fakulteternatre

på På återfinnsoch institutionerna. fakultetsorganisationhögskolor utan
två nivåer. ocksåstudentrepresentationen normalt är vanligtDet att
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ärstudenterna representerade i andra interad direkt SOUbe- 1994: 47en organ som
utbildningsfrågor. Förhållandenaslutar varierar olikamellan uni- Kapitel 2om

versitet och högskolor.
När gällerdet antalet studentrepresentanter i inomde universi-organ

högskoloroch där studenterna har rätt gällertet representeradeatt vara
huvudregel flertalet ledamöter skall lärare vid lärosätet.attsom vara

förbehålletMed det bestämmer universitetet eller högskolan antalet
ledamöter i beslutsorganen.

frånUndantagna huvudregeln är universitetets eller högskolans styrel-
disciplinnämnd tjänsteförslagsnåmnd.och Antalet studentrepresen-se,

i universitetens och högskolornas styrelser bestäms för varje uni-tanter
versitet högskolaoch regeringen. Regeringen har hittills beslutatav om
studentrepresentation enligt den ordningen högskolor.ettnya par

tvåStudenterna har i disciplinnämnden och i varjerepresentanter en
tjänsteförslagsnämnd. Mandattiden för bådastudentföreträdarna är i

år.nämnderna 1
Högskolelagen regeringen rätt föreskriva studenterna vidatt attger

universitet och högskolor är skyldiga tillhöra särskilda studentsam-att
manslutningar. förordning 1983:l8I studerandekårer, nationerom
och studentföreningar för fakultet har regeringen föreskrivet det s.k.
kårobligatoriet. Lagen uppdrar vidare regeringen föreskriva huratt
studenternas vid universitet högskoloroch skallrepresentanter utses.
Regeringen har därvid studentkår vid högskoleenhetangett att utseren
och entledigar företrädare i de vid högskoleenheten i vilka före-organ
trädare för ingå. Kårernastudenterna har rått här myndighets-att ges en
utövande uppgift.

deI vid universitet och högskolor i vilkastyrorgan lärarna har rätt att
företrädda val. Enligtutses högskoleför-representanternavara genom

ordningen ledamöter till styrelsen valförfarandeutses ett ut-genom som
arbetas styrelsen. Valförfarandet kan följaktligen variera mellan olikaav
universitet och högskolor. I valet till fakultetsnämnd är endast de lärare
röstberättigade har vetenskaplig kompetens motsvarande minstsom
doktorsexamen och arbetar påminst halvtid tjänst förord-med etten

två år.nande för minst Till övriga beslutsorgan lärarnas företräda-utses
val bland samtliga lärare. Valet sker med slutna valsedlar ochre genom

vid lika röstetal avgör lotten. Hur valen skall till i övrigt regleras inte
närmare. Endast när det gäller måsteval till styrelsen universitetet eller
högskolan utarbeta närmare föreskrifter.

årenUnder 1992-1993 hade studenterna i genomsnitt 4 500 represen-
i olika inom universitettanter och högskolor.styrorgan innebärDet ca

2,3 studentrepresentanter 100 studenter. Det kan jämföras med 1989per
års obligatorieutredning SOU 1990:105 uppskattade studentrepre-som
sentationen till det dubbla eller 5 100 studenter. Ut-representanter per

ansåg ocksåredningen relationen studentföretrådareatt studentper var
oberoende det enskilda universitetets eller den enskilda högskolansav

Nedanståendestorlek. tabell redovisar antalet studentrepresentanter per
100 studenter.
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100studenter.AntaletTabell studentrepresentanter SOU 1994: 47per
2KapitelAntalet studentrepresentanterUniversitethögskola

hundra studenterper

2,8Universiteten
1,8Mindre medelstora högskoloroch
1,3Fackhögskolor

hundrastörre antal studentrepresentanterUniversiteten har ett per
undantag ärmedelstora högskolorna. Ettän de mindre ochstudenter
100 student-Stockholms universitet med 1,4 studentrepresentanter per

100däremot 4Vid universitet finns detLunds representanter percaer.
organisation krävsResultatet är inte oväntat. Istudenter. stor nor-en

På hög-beslutsvägar än i mindre. de mindreformaliserademalt enmer
informella kontakter-fackhögskolorna underlättas deskolorna och vid

högskolorna ofta haroch högskolanmellan studenterna att cam-na av
också det skäletformella beslutsorgan kanpuskaraktär. Behovet avav

mindre.vara
återfinns institutions-85Drygt studentrepresentanternaprocent av

nivå utbildningsnämnder eller motsvarande. Deteller i linjenämnder,
grundutbildningsnivå nivåalltså fråga på dvs. denär styrorgan somom

enligt författningen haruniversiteten högskolorna själva denoch attnya
universitetens och högskolornasreglera. hittills kan utläsasVad avsom

interna organisationen ärökade självständighet när det gäller den att
behålla institutioner motsvarande med student-styrelserna valt ochatt

representation.

2.2.2 kvalitetskontrollUtbildningsbevakning och

besökt i princip samtliga universitet och högskolor i landetKAK har
är huvuduppgift föroch kan konstatera utbildningsbevakning stu-att en

dentkårerna. Vikten i utbildningen bekräftatsstudentengagemang harav
universitetens högskolornas ledningar.ochav

Studentkårerna organisatorisk uppbyggnad avpassadhar normalt en
utbildningsfrågorna nivåer.för bevakning olika ganska typisktEttav

Studentkårenexempel utgör vid Lunds universitet.
beslutsnivåer: in-Lunds universitet har i princip institution medtre
områdes-fakultetsstyrelsestitutionsstyrelse eller prefekt, förenbart var

områdenoch de nio universitetet är indelat i universi-samten av som
Studentkårensstyrelse. organisation för utbildningsbevakning hartetets

motsvarande organisation.en
På varje väljskurs kursombud. Ett ombud 15 studenter all-per men

två på Påtid minst ombud varje kurs. del institutioner väljer kurs-en
ombuden även ämnesombud. framförKursombuden studenternas syn-

påpunkter undervisningen, kurslitteraturen, lärarna En centralm.m.
uppgift är genomföra kursutvärdering bland sina kurskamrater ochatt
medverka i den kursutvärdering eventuellt institutionen genomför.som

påAlla kurs- och ämnesombud institutiondoktorandombudsamt en
institutionsrådet. Rådetutgör väljer studentrepresentanter till institu-
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47in- SOU 1994:medverkan iförbereder studentrepresentanternastionsstyrelsen och
ämnesområde Kapitel 2Institutionsråden utgörinomstitutionsstyrelsen. samma

studierådet naturvetenskapligastudieråd, ochexempelvis medicinska
områdes-fakultets-studierådet. Studierådet iväljer studentföreträdaren

styrelsens beredningsorgan.styrelsen och
styrelsenivån,på nivå, direktnästaStudentföreträdama utses stu-av

dentkåren.
utbildningsbevakningen.Studieråden funktion för Decentralhar en
sammanställning enkäterutsändning ochför Kursutvärdering, avsvarar

också utåtriktad debattkvällar,verksamhet anordnaMen attsomm.m.
Rådeningår i uppgifterna. hararbetsmarknadsdagarstudieresor, m.m.

kåren medel till sin verksamhet.egnagenom
studentkårstudieråden Lundsharstödja kursombuden ochFör treatt

två grundutbildning ochutbildningsombudsmän; förheltidsanställda en
kåren utbildning kursombud ochförför doktorander. Vidare avsvarar

pedagogiskautbildningsbevakning lärarnasövergripande t.ex.omen
ochanslags-kompetens, styrsystem etc.

ideelltgenomförs till övervägande del medUtbildningsbevakningen
studentkår är850 studenterLundsarbetande studenter. attuppger ca

på nivåer universitet-utbildningsbevakning olika inommedverksamma
kåren tillför utbildningbevakning uppskattardirekta utgifternaDeet.

år Då ingår inte värdet ideella800 000 1992. studenternaskronor avca
praktiken inte möjligt uppskatta värdetarbetsinsatser. är iDet att av

insats.denna
kårer utbildningsbevakning enligt härdenarbetar alla medI stort sett
universitetets eller den enskilda högskolansmodellen. Det enskilda ut-

återspeglas kårensorganisation visserligen ibildningsproñl och interna
ärutbildningsbevakningen grundstrukturen den-organisation menav

Kårerna flera ombud varje kurssträvar efter ha ellerettattsamma.
på basnivånockså dvs. institutionsstyrel-och koncentrera insatsernaatt
Som tidigare redovisats är det ock-linjenämnder eller motsvarande.ser,

så nivåpå majoriteten studentrepresentanterna finns.denna som av

2.3 studiesociala verksamhetenDen

Studentkårema2.3.1

enkätMånga studentsammanslutningar studentsam-har i KAK:s om
våra besökmanslutningarnas ekonomiska situation och vid universi-

framhållit påoch högskolor sammanslutningarnas insatser dettet stora
området. Vi vill därför kortfattat beskrivastudiesociala denna verksam-

Ävenpå lång vidbygger historisk tradition. dagenshet. Insatsema en
föruniversitet högskolor är den studiesociala miljön viktig student-och

påverkar säkert deras studieort. För svenska student-och val atterna av
måstemöjlighet läsa vid universitet i utländ-skall Europauteatter

studenter ñnna det attraktivt i Sverige. Sveriges lägeska studera ochatt
avspråksvenska är litet gör Sverige vid sidan högklassigatt ett att ut-en
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måste något såsombildning ha erbjuda attraktiv studiesocial SOU 1994: 47extra att en
miljö. Kapitel 2

framhållerI propositionen 199293:169 utbildningsministern detatt
kårobligatorietår viktigt avvecklingen inte medför försämringatt av en

området.inom det studiesociala förutsättning förEn detta inte skeratt
år framtida frivilligade studentsammanslutningama möjlighetharatt

sig i studiesocialaden verksamheten i utsträckningatt engagera samma
obligatoriskanuvarande sammanslutningar. Universitets- hög-ochsom

ocksåskoleledningarna har naturligtvis intresse studiemiljön iett attav
såvid bemärkelse blir bra möjligt.som

Studentkårerna såvälför utbildningsbevakning studiesocialsvarar som
verksamhet. Inom den verksamheten handtar stu-senare man om nya
denter utländskaoch studenter, förmedlar bostäder och fest-arrangerar

och pubar, ordnar föreläsningsaftnar, spelar ordnar ñlmklub-teater,er
bar och för kompendieförsäljning, bokhandlar och restaurangersvarar

Ambitionsnivån varierar naturligtvis mellan orterna.m.m.
på kårernasSer utgifter kan kår påexempliñera medman man en en

de mindre högskolorna. De totala utgifterna uppgick till 5 miljon-av ca
påkronor och fördelades följande sätt:er

45% 2 250 tkrrestaurang-
kostnader 26% l 300 tkrgemensamma- bokhandel 11% 550 tkr- klubbmästeri 9% 450 tkr- utbildningsutskott 4% 200 tkr- informationsutskottet 4% 200 tkr- idrottsföreningen 1% 50 tkr- studenthälsovården 0,5% 25 tkr-

Restaurangen och klubbmästeriet gick med vinst, bokhandeln med
förlust, dock än väl täcktes överskottet den andra verk-som mer av
samheten. Idrottsföreningen studenthälsovårdenoch finansierades med
kommunala och statliga bidrag medlemsavgifter till idrottsför-samt
eningen. Informationsutskottet kunde räkna in annonsintäkter till ett
belopp 50 000 Kåravgifternakronor. uppgick till 250l 000 kronorav
och användes till finansiera övriga kostnader för informationsutskott-att

kostnaderna för utbildningsutskottetet samt och demerparten av ge-
kårkostnaderna. Häri ingick kostnader för och arvod-mensamma resor

kostnader för studenttidning ochsamt studentradio. I deen gemensam-
kostnaderna ingick exempelvis årlig75 000 kronor avgift tillma som

SFS vissa lokalkostnader, dock endast uppgicksamt till 000S kro-som
Härutöver hade klubbmüteriet, och bokhandeln lo-nor. restaurangen

kalkostnader 80 000sammanlagt kronor.
frånDet givna exemplet liten högskola är naturligtvis inteen repre-

studentkårerna.sentativt för Kostnaden till studenthälsovården år t.ex.
låg.ovanligt ändå påExemplet visar satsningar utanför denstora rena

utbildningsbevakningen någotoch det är kårdenna harsom gemensamt
kårermed flertalet andra vid universiteten och högskolorna. Olikheter i

boksluten exempelvis vad redovisas undersom som gemensamma-
kostnader, verksamhetsindelningen, detaljeringsgraden och tillämpning

eller bruttoredovisningnetto- kostnaderna gör det inteav medattav -
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gårhjälp skaffa sig helhetsbild över hur kostnaderna SOU 1994:boksluten 47attav en
på exempelvis studiesocial Kapitel 2fördelas verksamhet och verksamhet.annan

Nationerna2.3.2

Nationerna vid Uppsala Lunds universitet har begränsadoch en mer
studentkårerna;uppgift än de bedriver studiesocial verksamhet lik-en

studentkårerna, utbildningsbevakning och studentfacklig verk-som men
ingår inte i uppgifter. Nationerna i skil-samhet deras Uppsala och Lund

påfrånsig flerajer varandra punkter. I det följande beskrivs de därför
för sig.var

Uppsala

undgåStudenterna vid universitet möjlighet avgiften tillUppsala har att
nationerna och ställa sig utanför nationernas verksamhet attgenom an-

Skånelandens Skåne-sig till nation. sigsluta Man ansluter härvid till
nation livstid. är 000landens Det cirka 4 studenter utnyttjat densom

åren.möjligheten Totalt har övriga nationer i Uppsala drygtgenom
24 000 medlemmar. Härav är det l 700 enbart är anslutna tillsom na-

studentkåren.tionerna och inte tillhör Enligt nationernas bedömning
såkommer avskaffandet obligatoriet sannolikt inte medföraattav en

studentkår-drastisk minskning i för nationernamedlemsantalet försom
en.

Nationerna nationshusen viktigoch spelar roll i Uppsala student-en
stårliv. öppna för sinaDe medlemmar under del dygnet ochstoren av

från Påutgör träffpunktnaturlig för studenter olika fakulteter.en na-
låna såvältionerna kan studera, böcker, kurslitteratur skön-man som

Pålitteratur, läsa tidningar, åta och fika eller bara koppla kvällarnaav.
ocksåanordnas fester, pubar och danser verksamhet. Na-men annan

tionernas orkestrar, körer och studentspex för-teatergrupper repeterar,
fotointresseradebereds, arbetar i mörkrummet och kulturpersonligheter

håller föredrag diskussionsaftnar.och
ocksåNationerna lösakan akuta ekonomiska förproblem student-

handlånerbjuda och finns möjlighetdet söka sti-att atterna genom
från någonpendier nationernas fonder. För studenter harav som pro-

blem finns nationskaplan till hands. Nationerna görartav annan en en
insats för hand recentiorer och utländska studenter ochstor att ta om

hjälper till bostäder. ocksåmed Inom nationens finns idrottsför-ram
eningar. Information sprids via nationstidningar och närradio.

tillgångarVid sidan mångade redovisats i enkätKAK:s harav som
tillgångarnationer i form inventarier, konst bibliotek;och till-stora av

gångar underhåll. Någrakräver för ocksåmedel nationshus har ettsom
kulturhistoriskt värde.

någonideelltUtan arbete skulle inte nation existera. ärDet nationens
grundidé och ryggrad.
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Nationerna i Lund och Akademiska föreningen SOU 1994: 47
Kapitel 2

frånnationer skiljerLunds sig dem i främstUppsala idetattgenom
finnsLund inte specifika nationshus nationernas hus är framförutan

förallt bostadshus ochstudenterna samlingslokalerna ligger ofta i käl-
larna till dessa bostadshus. Antalet studenter inklusive doktoranderna
vid Lunds universitet är 28 300. Verksamheten sker idock betydligten
mindre än iskala Uppsala och endast år anställda ellerett personerpar
arvoderade; verksamheten drivs med ideellt Nationernaarbete. har en-
dast 13 studenternas samlingslokaler i Lund.procent av

ñnns,I Lund förutom nationerna, Akademiska föreningen dispo-som
studenternas samlingslokaler i Lund, framför alltmerpartennerar av

AF-borgen och Sparta. Verksamheten finansieras till delstor genom
medlemsavgifter.

påfördelasKostnaderna följande 1992:sätt

Styrelse, administration 22 %
Huset 54 %
Radio AF 7 %
Studentaftnar, poesifestival 6 %
Arkiv, konstsamling %6
Nöjen, klädkammare %3teater, spex,
Gemensamt och övrigt 2 %

Akademiska föreningens hus ihar olika skepnader varit förcentrum
år.studenternas liv under 150 Här finns festlokaler, sammanträ-scener,

desrum, kontor, arkiv, bokhandel, tidningsredaktionrestaurang, m.m.
ocksåAF disponerar Sparta pådär kan äta, konsert eller haman

konferens.
Radio ärAF Sveriges största såndarförening och sänder dagligen ny-

heter, intervjuer Påoch musik. studentaftnarna erbjudsreportage, stu-
denterna föredrag, uppläsningar, debatter och konserter. Arkivet ligger i
källaren till AF-huset äroch än arkiv. Nöjen omfattarmer museum
AF:s pub-, konsert- och dansverksamhet. AF har teateren-en egen
semble gör uppsättning varje termin och dessutom bjudersom en ny
på gästspel och föredrag. Lundaspexarna är de kända Lundsmest treav
spexföreningar. Föreställningar två gånger året. Klädkammarenges om
hyr gamla och karnevalskläder.ut spex-

Studenthälsovård2.4 och motionsidrott

2.4.1 Studenthälsovård

De obligatoriska sammanslutningarnas huvudmannaskap för studenthäl-
sovården upphörde den 1 juli 1992. Riksdagens beslut innebar de bi-att
drag studentkårernatillförts studenthälsovårdenför fördelades di-som
rekt till universiteten och högskolorna. Samtidigt avvecklades den för-
ordning 1984:281 statsbidrag hälsovårdtill för högskolestuderandeom

bl.a. villkor för bidraget studenthälsovårdensoch syfte. Isom angav pro-
positionen prop. l99192:l00 lågbil. 9 138 till grund för riks-s. som
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dagens beslut respektive fåruniversitet eller högskola SOUatt 1994: 47anges ansvar
påför medlen bästa sätt tillgodoser de lokala behovenatt och formen Kapitel 2att

för bästdetta avgörs lokalt. Under anslaget Lokala och individuella linj-
fristående kurser beräknades 15 826 000samt kronor för student-er

hälsovården budgetåret 199293 exklusive medel avseende studenthälso-
vården vid Sveriges lantbruksuniversitet. Medlen fördelades på univer-
sitet högskolor årsstudieplatser.och efter Frånantalet och med budget-
året ingår199394 studenthälsovårdenmedlen för i universitets- och
högskoleanslagen beloppen specificeras.utan att

Riksdagens beslut föra över huvudmannaskapet föratt studenthälso-
vården från Studentkårerna till universiteten och högskolorna är ge-

Pånomfört. vissa har universitetet eller högskolan helt tagitorter över
för verksamheten. Detta gälleransvaret exempelvis Lunds universitet.

På andra ligger för pågenomförandet studentkårernakvarorter ansvaret
vid Göteborgs och Uppsala På någrat.ex. universitet. pågår diskus-orter

sioner mellan universitetet eller högskolan Studentkårenoch denom
framtida organisationen. Det är inget hindrar studentkårernaattsom
på uppdrag universitet eller högskola ävenett i fortsättningenav en an-

för utförandet studenthälsovården. studenthälsovårdenHursvarar be-av
drivs är fråga.lokalnumera en

Finansieringen studenthälsovården har tidigare skett med statsbi-av
fråndrag, bidrag studentkårerna och patientavgifter. Fortfarande betalar

ungefär fjärdedel kårerna till Studenthälsan enligt vaden av men Som
meddelats under Samtal och överläggningar med företrädare kår-föross

Står det helt klart i fortsättningen inte någonatt möjligheterna man ser
bidra till verksamhetens finansiering.att

Verksamheten varierar kraftigt i omfattning kår-och inriktning. Vissa
har ambitionsnivåhög när det gäller åter-Studenthälsan, vilketer en

speglas i betydande ekonomiska bidrag till verksamheten. Sammanlagt
bidrar studentkårerna med närmare 6 miljoner årkronor till Stu-per

På någondenthälsan. finansieras nästan hälftenort verksamheten viaav
de obligatoriska avgifterna kårernamedan andra inte lämnarorter
något bidrag.

Då Studentkårens bidrag frågaupphör blir det för universitetet el-en
ler högskolan verksamheten bibehållas påkan nivå ti-om samma som
digare. Universitetet eller högskolan Såvälavgör organisation in-Som
riktning omfattning påoch studenthälsovården. Någon gällan-generellt
de reglering mål och omfattning för verksamheten finns inte.som anger

I kontakter KAK haft med för Studenthälsan isom representanter
bl.a. Uppsala, Lund och Stockholm framhålls det Specifika i Student-

Situation. Studenthälsan, med den sakkunskapernas byggtssom upp
där, viktigt komplementett och inte utbytbartSes alternativSom ettsom
till allmän eller enskild öppen hälso- Sjukvård.ochannan

studenthälsovårdenI ingår förebyggande verksamhet allmän-samt
medicinsk, psykiatrisk och kurativ verksamhet. Det är endast de Stora
universitetsortema kan ha fullt utbyggd studenthälsovård. Stu-som en
denthälsovården på mindre högskoleort förutsätter Samarbete meden

hälso- sjukvård.och Problemen är förmodligenannan ganska likartade
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SOU 1994: 47beskrivning hämtatsär olika. Följandedimensionernaäven somom
förhållandena även Kapitel 2från i därför bildStudenthälsan Lund kan en avge

högskolor.universitet ochvid andra
såvälhälsovården studiemiljön, fys-riktas denförebyggandeDen mot

områdetförsta omfattarmiljön. Detmiljön den psykosocialaiska som
ventilation, bildskärmar ocharbetsstållningar, belysning, utrust-annan

mellanpsykosociala miljön omfattar relationerstudiemiljön.ning i Den
samarbete i arbetsgrup-och student,och lärare, mellan studentstudent

Övriga friskvård,områden berörs är bl.a. boende, drogersomm.m.per
på kanförebyggande verksamhetenalkohol. Som exempel denoch ett

infek-samarbetsprojekt mellan hudkliniken,projekt 6,nämnas ett
studentkår, teknologkåren ioch Studenthälsantionskliniken, Lunds

målgrupps-kamratundervisningsig ochLund. Projektet grundar
sjukdomar.överförbaraaktivering syftar till förebygga sexuelltoch att

är förutsätt-där nära kontakt med studenternaprojektEn typ enav en
blining för resultatet skall bra.att

vården sig huvudsakligen psyko-allmänmedicinska inriktarDen mot
sökersjukdomar enskilda studenter. Desomatiska besvär och hos som

kroppsligaallmänhet sambandet mellan deär i ganska omedvetna om
bakomliggande psykiska eller sociala problem. Student-ochsymptomen

situation ärspeciella och problemhälsans kunskap studenternasom
rättaviktig för skall komma fram till orsakerna och komma tillatt man

besök 199293och inte angripa Antaletmed dem enbart symptomen.
i 2 229 715vid den allmänmedicinska mottagningen Lund lvar varav

gynekologiska mottagningen hade 637 besök 12nybesök. Den varavvar
återbesök.

psykiatriska mottagningen vid Studenthälsan i Lund har i verk-Den
budgetåretsamhetsberättelse för 199293 redovisat varför studenter sökt

Övermottagningen. tredjedel diagnoserna tillfälligt psyko-till en av var
betingade störningar. Andra vanliga diagnoser personlighets-gent var

ångest- depressionstillstånd.störning, Som vanligaoch bakgrundsdata
relations- studieproblem fri-kan och samlevnadsproblem, ochanges

görelseproblem. flesta studenterna sökte sig till mottagningenDe eget
rådgivning,initiativ. Behandlingen samtalsterapi, gruppterapi, medi-var

cinering Genom tidigt sig olikastudenter medatt ta typerm.m. an av
sekundäraproblem har kunnat motverka problem i studierna ochman

förebyggt insufñcienser i livet. Antalet konsultationer 199293senare
psykiatriska mottagningen i 749 350vid den Lund 2 nybe-var varav var
600sök och telefonkonsultationer.

är oftaKuratorn den första instansen student vänder sig tillsom en
då uppstår. mångaproblem Vid mindre högskolor begränsas Studenthäl-
sovården till kurator finns tillgänglig viss tid. Orsaken tillunderatt en

vänder sig till kuratorn år ofta möjligheten till samtal medatt man en
utomstående sakkunnig i för studenten viktig personligperson en ange-
lägenhet, oftast med anknytning till studierna.

SFS har i skrivelse till KAK redovisat sina studenthäl-synpunkter
sovården. SFS verksamheten är nödvändig förordaroch lokalaattanser
stiftelser för driften, där universitet eller högskola och studentorganisa-
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ingå.tion framhållerskall Man behovet direktiv och särskild för- SOU 1994: 47av en
ordning måltydligt för studenthälsovården.ett Studenthälso-som Kapitel 2anger
vårdens hålso- sjukvårdsdeloch skall enligt SFS inte formvara en av
primärvård förebyggande och socialkurativutan karaktär och huvud-av
sakligen arbeta med studierelaterade hälsoproblem bådeinriktade mot
individen och miljön; hälsoproblem uppståkan grund densom av
speciella livssituation studenterna befinner sig Studenthälso-som
vården också viktig i arbetet med förbättra student-ses som en attresurs

fysiska och psykosociala arbetsmiljö. SFS förordar vidare öron-ernas
märkning studenthälsovårdentill centraltav resurserna samt att ett
samordningsorgan inrättas.

2.4.2 Motionsidrott

Motionsidrott organiserad för studenter förekommer alla universi-
och högskoleorter. Ansvarettets- för verksamheten vilar påi allmänhet

studentkårerna. Många kårer driver motionsidrott i regi medanegen
andra har fört studenthälsovård och motionsidrott isamman en gemen-

organisation. På del universitet och högskolor ligger påsam en ansvaret
fristående idrottsföreningar i allmänhet samarbetar med student-som
kåren studentkårernaeller på orten.

Motionsverksamheten äger i idrottshallar eller i kommu-rum egna
nalägda hallar. GöteborgI studentkårernaär via sitt samarbetsorgan
Göteborgs Förenade Studentkårer ägare till idrottsanläggning.en egen
På motsvarande sätt förfogar studentkårerna i Stockholm över störreen
idrottsanläggning inom Frescatiområdet. Det normala är dock att stu-
denterna utnyttjar kommunala idrottsanläggningar på orten.

Motionsidrotten finansieras med individuella avgifter, statliga bidrag
och obligatoriska avgifter. Totalt omspånner kårernaverksamheten för

17 miljoner kronor. De individuella avgifterna förca huvuddelensvarar
eller drygt 60 Statsbidraget för knapptprocent, 30 åter-ochprocent
stoden, drygt 10 kommer från de obligatoriskaprocent, avgifterna.

Statsbidraget fördelas Riksidrottsförbundet, budgetåretRF. Förav
uppgår199394 statsbidraget till motionsidrott för studenterna till 5,6

miljoner kronor. Bidraget fastställs regering och riksdag och över-av
lämnas till RF, fördela studentkårernamellanatt efter frånansökan
SFS. SFS bidraget skall betalas kårernaatt till efteranser ut antalet med-

kåren,lemmar i medan RF föredrar aktivitetsinriktad fördel-en mer
Kårerning. med verksamhet på motionsidrotten fårstor i allmänhet ett

högre bidrag än vad capita-fördelning skulle RF fördelaren ren per ge.
och betalar bidragen kårertill ellerut sammanslutningar kårer på deav
olika universitets- och högskoleorterna.

Ett RFzs specialförbund, Sveriges Akademiskaav Idrottsförbund,
SAIF, hävdar i skrivelse 1993-11-22 till RF följd kår-en att atten av
obligatoriet avskaffas blir det statliga bidraget föratt motionsidrott inte

utgålängre bör till studentkårer eller lokala sammanslutningar kårer,av
då dessa i framtiden inte längre kan samtligarepresenteraanses stu-
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1994: 47SOUomfattan-bedriverredanförbundethänvisar tillSAIFdenter. att en.nu
motions- 2Kapitelpå breddidrottochinriktadbland studenterverksamhetde

bak-denochfrivilligt studentengagemang motvilar anserettsom
till studenternasbidragetbör fördelafortsättningeniRFgrunden att

synpunkter harLiknandespecialförbund.via sittmotionsidrott aveget
direkt till KAK.framförtsSAIFföreträdare för

ekonomiStudentsammanslutningarnas2.5

Bakgrund2.5.1

förhållanden.ekonomiskakårer nationersochredovisasföljandedetI
tillsäntKAKenkätdels via samt-inhämtade utUppgifterna är somen

från student-från vi begärt inbokslutkårer delsnationer,ochliga som
kartläggahandi förstasyfte ärEnkätens stu-sammanslutningarna. att

samlingslokalerbostäder,tillgångar i formdentsammanslutningarnas av
kostnaderstudentkårernas ochinsatserockså uppskattaattmenm.m.

undersöka hurskallviDirektivenutbildningsbevakning. attför anger
samlingslokalertillgångar bostäder,studentsammanslutningarnas som

obligatorietsefterför studenternatillgängligabli brettskall kunnam.m.
tillgångarnasdärför koncentreratsenkäten haravveckling och mot om-

ägandeförhållanden Enkäten harfinansiering, kostnader,fattning, m.m.
på principierhållit personliga besökviduppgifter vimedkompletterats

högskolor.universitet ochsamtliga
kårer,kårer, för4 samarbetsorgan80till landetsEnkäten har sänts ut

Enkäten har besvar-26 nationer.Stockholm ochifakultetsföreningama
viräknarSammantagetkårer nationer.samtligaochstörreallaats av

95närmarerepresenterandesammanslutningar procent stu-med avatt
enkäten.besvarathögskolor haruniversitet ochvid landetsdenterna

ingår totalai denochkårer enkätenNågra besvarathar anonymt sam-
tillgångar-några fall ärredovisas Iintekanmanställningen separat.men

vi enkätresultat-bristerredovisade. dessaofullständigt Trots attanserna
tillgångar studentsamman-obligatoriskadebild degodet somavenger

behandla konse-förunderlagär brainnehar. Det attslutningarna ett
sådant till-gällerkårobligatoriets avveckling när detkvenserna somav

sammanställningen ingår intepå samlingslokaler. Igång ochbostäder
två stiftel-studentkårerna beslutadevid detillgångar innehasde avsom

Jönköping.iHögskolanhögskola ochChalmers tekniskasehögskolorna,
vårthaft tillvitidsrymdmöjligt inom denvarithar inteDet att, som

förhål-ekonomiskatotalasammanslutningarnaskartläggaförfogande,
olika bolags-medutomordentligt kompliceradärSituationenlanden.

ochoklara ägar-med iblandstiftelser och föreningarbildningar, an-
sammanlutningarVissasvarsförhållanden. varierar.Bokföringsrutinerna

innehållsrika balansräk-resultat- ochochväl genomarbetaderedovisar
åtskilligainnehålla omsättningarkanAndra bokslut,ningar. som

någrapå är möjligtrader. Detavfattadekan attmiljoner kronor, vara
också sammanslutning-innebärskattebefrielsen,omfattandeden attsom
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inte behöver redovisa sina förhållandenekonomiska för skatte- SOU 1994: 47arna
myndigheterna, kan förklara det ibland förhållnings-ganska lättsamma Kapitel 2

frågor.sättet i dessa
viktigasteDen inkomstkällan är den obligatoriska avgiften. Samman-

ställningen enkätsvaren frånvisar den totala intäkten den obliga-attav
toriska avgiften kårerför landets och nationer uppgick till 90 miljon-ca

åretkronor förra nationerna i Lund och Uppsala förer varav svarar
Då ingårdrygt 10 miljoner. förutom den obligatoriska avgiften även in-

skrivningsavgifter, sådanaförseningsavgifter dvs. avgifter hörm.m. som
med den obligatoriska avgiften.samman

Hur andel inkomsterna eller omslutningen den obligator-stor av som
gåriska avgiften för inte påavgöra. berorDet bl.a. hur skallsvarar man

betrakta inkomster i helägda bolag, kårensföreningar inomseparata
kårerstiftelser finnsDet där avgiften utgör närmare 90ram, m.m. pro-

kårerinkomsterna medan såandra redovisarcent omfattandeav en
verksamhet avgiften för mindre än 25att den totalaprocentsvarar av
omslutningen. Om undantar de stiftelseägda bostadsbolagenman upp-

årligaskattar vi den kårertotala ornslutningen för och nationer under
år till mellan 200 och 300 miljoner kronor, sannoliktett närmare det

beloppet.senare
Det har inte varit möjligt redovisa fullständig bildatt en av samman-

slutningarnas kostnader. Verksamheten drivs i allmänhet vinstkravutan
med inriktning studenternas särskilda behov. Det gällermot exempelvis
för de bokhandlar, den kårernastencilförsäljning driver förm.m. som

tillgångstudenterna skall till billig Tvåkurslitteraturatt kost-m.m.
nadsposter har vi ägnat särskild uppmärksamhet. Den gäller stu-ena
dentkårernas kostnader för utbildningsbevakning. Som redovisas i av-
snitt 4.3.2 finansieras utbildningsbevakningen huvudsakligen in-genom

fråntäkter den obligatoriska avgiften och studenternas ideella arbete.
Den andra gäller den komplicerade finansieringen kostnadernamer av
för underhålldrift kårhusoch och samlingslokaler vi redovisarav som

diskuteraroch i avsnitt 4.7. Av den uppskattade påtotala inkomsten
närmare 300 miljoner kronor är huvuddelen förbunden med direkta ut-
gifter. I princip är det endast den obligatoriska kåreravgiften som ger
och nationer ekonomisk rörelsefrihet så-och möjlighet finansieraatt
dant utbildningsbevakning och studiesociala insatser.som

alltså anspråkVi gör inte på redovisa fullständig bildatt en av sam-
manlutningarnas förhållanden.ekonomiska Det hade krävt helt andra

och avsevärt utredningstid vårtän vivad haft till förfog-resurser mer
Ändåande. genomgångenvi i följandedetatt rimlig bildanser ger en av

det faktiska läget och tillräckligt underlag för vissa slutsatser. Som vi ti-
digare understrukit förhållandenavarierar kraftigt mellan olika student-
sammanslutningar. För underlätta analysen struktureratatt vi student-
sammanslutningarna efter tillgångargraden följande sätt:av

Studentkårer vid universiteten.-
Nationerna i Lund och Uppsala-
Studentkårer vid fackhögskolor.-
Kårer vid de mindre och medelstora högskolorna.-
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SOU 1994: 47StudentkårerUniversitetens2.5.2
2Kapitel

Stockholms,Linköping, Lunds,Göteborgs,universitetenVid de sex -
Studentkårer ochantalUmeå universitet finnsUppsalaoch ett stort-

universitet ärvid dessaantalet studentertotalastudentföreningar. Det
vid landetssamtliga studenter60120 000 vilket procentmotsvarar avca

högskolor.universitet och

studentbostäder

stiftelserviakontrollerasägs direkt ellerstudentbostäder stu-avsom
Uppsala.Stockholm ochi Lund,finns Göteborg,dentsammanslutningar

kårernågra vidi Alnarp ägsstudentbostäderstiftelse förmindreEn av
Umeå universitet harochVid Linköpingslantbruksuniversitet.Sveriges

övergått bostadsföretag.allmännyttigatillstudentbostadsstiftelsertidigare
indirektStudentkårerna direkt elleridag varkenPå äger stu-dessa orter

dentbostäder.
Studentkårer samarbets-bildat12universitet harGöteborgsVid ett

stiftarnaStudentkårer, GFS ärGFS.FörenandeGöteborgs en avorgan
med43 fastigheterSGS, ägerStudenthem,Göteborgstill Stiftelsen som

288 miljoner kronor.Taxeringsvärdet är3 814 lägenheter.sammanlagt
GFSstiftelsekapitalet ochför 50Göteborgs kommun procent avsvarar

frånförhållandena Göteborg öv-iskiljer sighälften. Härför andraden
står stiftelsekapi-kårerna för helai allmänhetdäruniversitetsorterriga

på 6kommunen11 ledamöter harSGS styrelse representanter,talet. I
GFSuniversitet 2 ochGöteborg

ej natio-för studentbostädernauniversitet liggerVid Lunds ansvaret
bil-AF,på Akademiska Föreningen,särskild förening,nernas somen

För närvarande in-universitetet.studentsammanslutningarna viddats av
studentkårtvå ochStudentkårer är Lundsgår dominerandedevaravsex

beslutandeTeknologkåren. Föreningens högstaAkademiskaI organ,
Övriga kårerstudentkår till-8051 platser.LundsÖverstyrelsen, har av

Överstyrelsen långsikt-beslutarövriga platser.huvuddelensätter omav
förhuvudreglermål, riktlinjerbyggnadsverksamhetensiga ut-samt om

27 fastigheter medbostäder. Stiftelsen harStiftelsen AF:shyrning för
Stu-288 miljoner kronor.Taxeringsvärdet till197 lägenheter.5 uppges

1983 bildadesägt AFtidigare direktdentbostadsföretaget menavvar
fastighetsbestånd stiftel-överfördes tillhuvuddelen AF:sstiftelsen och av

Några överförtsfastigheter har senare.sen.
Studentkårerna i Stock-universitet, Lärarhögskolanvid Stockholms

Idrottshög-Kungliga tekniska högskolan,institutet,holm, Karolinska
sitthögskolorna samarbetsorgankonstnärliga harskolan och de genom

in-SSCO, bestämmandeCentralorganisation,Stockholms Studenters ett
SSCOStudentboståder.över Stiftelsen Stockholmsflytande samt-utser

Stiftelsen ägerliga ledamöter i styrelsen kommunrepresentanten.utom
lägenheter.sammanlagt 6 00620 fastigheter i Stockholm och Solna med

Fastighetstillgångarna 436 miljonertill kronor.taxeras
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Stockholms Universitets Studentkår äger dessutom mindre antal SOU 1994:ett 47
studentlägenheter i fastighet i Stockholms innerstad. Taxeringsvärdeten Kapitel 2
är 45 miljoner kronor.

Vid Uppsala universitet har StudentkårUppsala majoritet i direktion-
högsta beslutande organ för Stiftelsen Studentbostadenen äger 17som

fastigheter med 6 115 studentlägenheter. direktionen ingårI också före-
trädare för kommunen och universitetet. Medlemmar i Farmaceutiska
Studentkåren också tillgånghar till stiftelsens bostäder utan att vara
stiftare. Taxeringsvärdet är 341 miljoner kronor.

Smmanlagt uppgår taxeringsvärdet för universitetens studentbostäder
till 1 398 miljoner kronor. Antalet lägenheter är 21 163.

samlingslokalerkårlokaler

Vid samtliga universitet har tillgångstudenterna till samlingslokaler.
Ãgarbilden Ävenär splittrad och i vissa fall komplicerad. kårernaom
direkt eller indirekt äger kårlokalersina betalar de i allmänhet hyra för
lokalerna. Följande sammanställning översiktlig bild underger en av
vilka kårernavillkor disponerar sina samlingslokaler.

Äger direkt el. Hyr
indirekt

Uppsala
Uppsala studentkår Ja -kåren-Farmaceutiska Ja
Kårer vid Sveriges Lantbruksuniversitet Ja-
Lund

studentkårLunds Ja -Teknologkåren Ja-Kårer vid Sveriges Lantbruksuniversitet Ja-
Göteborg
Göteborgs StudentkårFörenade Ja-Odontologiska Föreningen Ja -
Stockholm
Stockholms Universitets Studentkår Ja-Juridiska fakultetsföreningen Ja -
Umeå
Umeå studentkår Ja -Kårer vid SverigesLantbruksuniversitet Ja -
Linköping
Linköpings Förenade Studentkårer Ja-

Uppsala studentkår har stiftelsen UBBO tillgång kår-tillgenom ett
hus. I stiftelsens ingårstyrelse företrädare för Studentkåren, universitet-

kommunen ochet, vetenskapssamhället. Vid upplösning stiftelsenen av
tillfaller tillgångarna Uppsala studentkår. Stiftelsen äger två fastigheter
och imark centrala Uppsala till värdeett 4,8 miljonertaxerat kron-av

Lånen uppgår idag till 3,3 miljoner Kårenor. kronor. disponerar 700
m2 i Stiftelsens fastigheter.en av
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1994: 47SOUdisponeraruniversitetStudentkåren Uppsala ettvidFarmaceutiska
Kapitel 2Studentkåren hälftentillsätterkårhus. Farmis, därStiftelsennybyggt av

Bakomäger huset.kårhuset ABPharmenledamöterna, hyr somav
StiftelsenApoteksbolaget ochstår Apotekarsocieteten,Pharmen AB

påårligStudentkåren hyram2 erläggerpå 925 ochärFarmis. Huset en
kårens inkomst-30knapptvilket170 000 kronor, procentmotsvarar av

er.
kårhustvå i Uppsala.Lantbruksuniversitet harKårerna vid Sveriges

har ställtsochsymboliskförhyrsägs Vasakronan,Det summaenena av
Veterinärmedicin-ägsandradonationer; dethjälpordning medi avav

Marknadshyrankåren för värme ochbetalarstiftelsen och vatten.ska
Kårerna ingen000 har900 kronor.röra sigskulleför det förra caom

iStudenternastorleksordningen.i denhyramöjlighet betalaatt en
också tillgång samlingslokaler.tillGarpenberg har

För-AkademiskaStudentkårerna universitet ägervid Lunds genom
m2m2 4 200 kontors-kårlokal på samlingslokaler och8005eningen en

För-Akademiskasålt helägt bolag,fastigheten tillAF har ettutrymmen.
driva fastig-äga ochsyfte ärFastighets AB. Bolageteningens attvars

från förlån AF ochkronor4,6 miljonertagit överharheten reno-
lån privata ñ-räntefrittochamorterings-upptagitvering ett avm.m.

miljo-till 11,8på Taxeringsvärdet13,7 miljoner kronor.nansiårer anges
i4,4 miljoner kronorfinansieras medFastighetsdriftenkronor.ner

Lundsobligatoriska avgifter.i3,0 miljoner kronorochhyresinkomster
30vilket äravgifter till AFstudentkår miljoner kronor i3,0betalar ca

Även teknologkåren störrebidrar medkårens inkomster. ettprocent av
till AF-huset.belopp

studentbostadsbeståndettillhandahållsKårlokaler även inom genom
kårlokaler angivet8 medSammanlagtBostäder.Stiftelsen AF ett taxe-

innehållerlânebildpå och46,9 miljoner kronorringsvärde somen
lånprivata 32,7lån ochkvarstående 18,2 miljoner kronorstatliga

14,8hyresinkomsterfinansieras medLokalernamiljoner kronor.
kronor.miljoner

kårhusöver nyinvigtTeknologkåren universitet förfogarvid Lunds ett
kåren universitetet. Universite-samarbetsprojekt mellan ochettgenom

år tilli sin det25 och hyrAkademiska Hushusethyr tur uttet av
m2125 har finansieratskåren omfattar 1tid. Fastigheten somsamma

total-vilket utgör 20i donationer,12,7 miljoner kronormed procent av
kåreninnebärfastigheten. Avtaletför uppförandekostnaden att omav

någon före-förening kaninte finnsupplöses och det ansesannan som
övergå inrättasi stiftelsekapitaletträda teknologema skall som ge-en

Kåren erläggerTekniska Högskola.universitetet och Lundsmensamt av
på 000för drygt 240 kronor.hyra lokalernaen

tvåAgronomkåren ATEK tillsammans meddisponerarI Alnarp
hyresfritt.kårer lantbruksuniversitet samlingslokalervid Sverigesandra

m2.560Arean är ca
Studentkår,Filosofiska FakulteternasGöteborgs universitet harVid

sålt kårhus 1993-06-29. Universitet övertill universitetFFS, sitt tog
lånpålån statlig 3,9 miljoner kronorfastighetensamtliga ettvarav
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lån återstårtill SEZ-banken vilket 10,3 miljoner efteroch kronor SOU 1994: 47ett av
SE-banken efterskänkt 2,7 miljoner FFS hyr 2kronor. lokal- Kapitelatt numera

Någrauniversitetet. hyreskostnader har inte uppgivits FFS.erna av av
Övriga kårer erhåller hyresfritt lokaler universitetet. Odontologiskaav

kårhus på mföreningen äger dock 350 bokförtmed värdeett ett av
670 000 kronor. Driften finansieras huvudsakligen via den obligatoriska
avgiften.

studentkår tillgångStockholms Universitets har till fyra samlingslo-
i fastigheter,kaler olika huvudsakligen via Akademiska Hus. En mindre

kåren uppgårär uthyrd. deldel Den för och bekostar tillsom ansvarar
m2. Kårens593 driftskostnader för lokalerna, exklusive hyresintäkter,ca

uppgår till 390 000 kronor. Beloppet knappt 4motsvarar procent av
årligaden medlemsintäkten.

Umeå studentkår kårhus påäger m2. Kårhusetstörre 3drygt 600ett
lånfinansierat påär statligamed 2,9 miljoner kronor, 1,9 miljon-varav

kronor amorterings- räntefritt,och med privata 5,2medelsamter
miljoner låneskulden uppgårkronor. Den statliga 2,8till miljoner
kronor. bokförda värdetDet är 3,7 miljoner kronor. Hyresinkomster
från bl.a. kårenByggnadsstyrelsen, universitetet, täcker driftskost-m.m.
nadernaoch tycks även visst överskott.ettge

UmeåStudenterna kårhus.vid skogshögskolan i äger ett
StudentkårerLinköpings kårhusförfogar över tämligen nybyggtett

ägs Akademiska NärmareHus. hälften fastigheten hyrssom av av av
Studentkårer,Linköpings Förenade LiFS, är samarbetsorganettsom

studentkårernamellan vid universitetet. LiFS ihyr sin till detur ut o-
kårerna,lika sektionsföreningarna En del hyran erläggs viam.m. av

Kårhusfonden byggts donationer, insamlingar Detsom upp genom m.m.
är förutsättning för rådföreningarna skall ha hyra lokaler iatt atten
kårhuset. Kårerna bär dock betydande andel hyran via de obliga-en av
toriska avgifterna.

För uppgåruniversitetens samlingslokaler m2.totalt till 43 412arean
Driftskostnaden år.är 27 miljoner kronor per

Övriga tillgångar

studentkårUppsala äger är tillgänglig för medlem-sportstugaen som
studentkårLunds har bestämmande inflytande över stiftelsenettmarna.

Lillsjödal, skogsfastighet påmed taxeringsvärde 379 000 kronor.etten
Genom sitt studentkårernasamarbetsorgan, GFS, äger i Göteborg en

motionsanläggning påmed bokfört värde 7,6 miljoner kronor. An-ett
läggningen omsätter 3,6 miljoner kronor och driften finansieras huvud-
sakligen avgifter.med Anläggningen finansieratshar med kommunala
lån, banklån, donationer och medel. Handelshögskolans student-egna
kår äger med taxeringsvärde 341 000 kronor. Stugansportstuga etten

erhållitshar donationer särskildaoch fonder.genom
Stockholms Universitets Studentkår via tillgånghar stiftelse tillen en

motionsanlåggning med bokfört värde 6,7 miljoner kronor fi-ett av som
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banklån SOU 1994:donationer hyresfastighet i centrala 47nansierats ochmed samt en
2fattats sälja för 31 miljoner kronor. KapitelStockholm. Beslut har dennaatt

Studentkårer herrgård, herrgård,äger RydsLinköpings en som an-
vänds olika socialaför arrangemang.

tillgångarär det intressant bland övrigadet här sammanhangetI att
tillgångar i form stipendie-uppmärksamma sammanlutningarnas och

är allmän-fondernas avkastningar skall användas ipremiefonder. Hur
Ofta är villkoren till medlemskap ifastställt givaren. koppladehet enav

kår studentförening. Sammanställningen nedan gör ingaviss eller an-
språk på uppfattning storlek.fullständighet beloppensmen ger en om

premiefonder redovisas universitet ochStipendie- och sammanlagt per
kår. nationernas stipendie- premiefonderinte Observera ochattper

ingår.inte

Stipendie- och premiefonder
Belopp i miljoner kronor

Universitet
Uppsala 10,0
Lund 10,5
Göteborg -Stockholm -Umeå 22,6
Linköping -Summa 43,1

alltså fråga kårernai fonder förfogarDet är betydande beloppom som
åröver. Om fonderna dela 5 kapitalet varjekan ut procent motsvararav

påstipendier 2 miljonerdet drygt kronor.

2.5.3 Nationerna i och UppsalaLund

iSamtliga 13 nationer Lund och de 13 nationerna i Uppsala äger direkt
Ävenindirekt studentbostädereller och samlingslokaler. i övrigt har na-

tillgångar.tionerna betydande gäller i särskilt hög grad nationerna iDet
Uppsala.

Bostadsfastigheter

påSammanställningen nedan redovisar omfattningen nationernas stu-
dentbostadsbestånd i Lund och Uppsala.
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UppsalaLund SOU 1994: 47
Antal fastigheter ärsom Kapitel 2direkta ägda 13 3- via stiftelse 30ägda 9-
Antal totalt 356 2 437lrum
Taxeringsvärde milj kr milj kr76 108

beståndstörre bostäder än nationernaNationerna i Uppsala har ett av
nationerna större sina fastigheter di-i Lund. Lund äger i utsträckningI

normala i är bostäderna ägs nationenrekt medan det Uppsala att av
närstående stiftelser. Fastigheterna insamlingar,har finansierats genom

banklån också lån.donationer, med statliga Driften finansieras ute-men
hyresinkomster. Vissa renoveringar upprustningarslutande med och

gåvorhar dock finansierats med insamlingar, Bostäderna är avsed-m.m.
da för respektive nations medlemmar.

samlingslokaler

Samtliga nationer i Lund och Uppsala samlings-de harattuppger egna
lokaler. Samtliga dessa fastigheter ägs direkt nationerna i Uppsalaav

ägarbilden i är förmedan Lund densamma respektive bostadsfastig-som
lån.het. Nationshusen i allmänhet ñnasieratsUppsala har i statligautan

Insamlingar, donationer, sponsring och medel har varit de huvud-egna
tvåsakliga ñnansieringskällorna. iEndast nationer Uppsala attuppger

lån påde har fastigheterna, till sammanlagt belopp 1,5 miljonerett av
kronor. Renoveringar, ombyggnader har klarats större skuld-utanm.m.
sättningar.

Lund är samlingslokalerna insprängda iI bostadsfastigheterna. Fi-
fastighetsbeståndetsnansieringen därförhar kunnat ske inom förramen

finansiering. donationer,Det betyder utöver insamlingar haratt m.m.
lån kvarståendeäven statliga utnyttjats. Fyra nationer de harattuppger

lån på fastigheterna till sammanlagt belopp 36,1 miljoner kronorett av
lån.13,6 miljoner kronor statligavarav avser

gällande kårlokalernaEnligt skattelagstiftning har varken eller na-
åsattsitionshusen Uppsala taxeringsvården. ocksåMarknadsvårdet är

svårt bedöma. Nationshusen har byggts förenbart användasatt att som
samlingslokaler.

är påI Lund den m2sammanlagda samlingslokalerna 4 900arean ca
vilket m2genomsnitt knappt 380 nation. ärI Uppsalaettger per

m2motsvarande nästan 18 500 vilket genomsnittligarea ger en area per
på m2.nation 4251 Värderas byggnaderna schablonmässigt till 4 000ca

mkronor skulle det uppgåtotala värdet nationshusen tillper 75av ca
miljoner kronor i Uppsala och till 20 miljoner kronor i Lund.

Driften samlingslokalerna och nationshusen till drygt 580av uppges
m2kronor i m2Lund och till 650 kronor i Uppsala. Den totalaper per

driftskostnaden år naturligtvis lägre ocksåi Lund än i Uppsala ñ-men
nansieringssättet skiljer framgårsig markant följandesom av samman-
ställning.
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uppgick till SOU 1994: 47för nationernas samlingslokaler i LundDriftskostnaderna
Finans-i till 15,3 miljoner kronor.2,9 miljoner kronor och Uppsala

fördelades procentuellt följande sätt:ieringen

UppsalaLund
83,0 25,7Hyresinkomster

avgifterObligatoriska 8,7 36,3
Gåvor, insamlingar 3,6 5,4m.m.

fastigheter 1,3Egna -medel 4,7 31,3Egna
100,0 100,0Summa

nästanNationerna i klarar finansieringen samlingslokalernaLund av
hyresintäkter. obligatoriska avgiften spelaruteslutande Den engenom

För nationerna i är läget annorlunda. Hyres-underordnad roll. Uppsala
obliga-inkomster 25 bidrag till driften medan denendast procentsger

svarar 36 för nästan likatoriska avgiften för och medelprocent egna
31 år i överskottmycket eller Egna medel huvudsak detprocent. som

erhåller frånnationerna och pubverksamhet.restaurang-
tillgångNationshusen i Uppsala år betydande för studenterna.en

underhåll påSamtidigt är drift, ställerbetungande och kravstoram.m.
framgår framförmedlemmarna. Som sammanställningen är detav ovan

två inkomstkällor driftskostnaderna; obligator-allt för densom svarar
Båda påverkasiska avgiften och medel. obligatoriets avveckling.egna av

uppgårtvingas sänkaNationerna kan avgiften idag till mellan 135som
Ändrad200och kronor termin. tillämpning Skatteregler ledakanper av

fråntill inkomsterna olika slags och pubverksamheteratt restaurang-
minskakan komma och vissa skatteutgifter ökar.att att

För nationerna i är lägetLund inte lika bekymmersamt. obliga-Den
toriska avgiften för liten del kostnaderna och år för övrigtsvarar en av
så låg, 60mellan 45 och kronor termin, börden inteattpass per vara

avgörande hinder för medlemskap efter obligatoriet. relativtDen be-ett
gränsade och pubverksamhet nationerna bedriver torderestaurang- som

erhållamöjligheterha goda även i fortsättningen skatte-att en gynnsam
behandling.

framgårSom följande sammanställning är den ekonomiska omslut-av
ningen för nationerna i betydligt störreUppsala än ör nationerna i
Lund.

Omslutning i miljoner kronor
Total Rest.pub Oblig. avg.

Uppsala 72,0 51,6 7,5
Lund 15,0 2,0-

Omslutningen i gångerUppsala är närmare fem den i Lund. Restau-
rangverksamheten för 70 den totala omsättningen iprocentsvarar ca av
Uppsala, medan det inte varit möjligt befintliga beräknabokslutatt ur
motsvarande andel för nationerna i Lund. Det har heller varit möj-inte
ligt beräkna den vinstentotala restaurangverksamheten iatt Uppsalaav

utifrån tillgängligt material kan den uppskattas till mellan 15 ochmen
20 omsättningen dvs. 8mellan och 10 miljoner kronor.procent av
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pubverksamhet bedrivs SOU 1994: 47är betydande ochDet restaurang- som aven
gängseUppsala och översatt till för branschen nyckeltal Kapitel 2nationerna i

på 100 heltidsanställda.arbetsstyrka mellan 80 och Dedetmotsvarar en
efter avveckling beror efter vil-skattemässiga effekterna obligatoriets

i skattelagstiftningen nationerna kommer beskattas.ket lagrum attsom
i sin betraktas allmännyttigOm verksamheten helhet kommer att som

ideella föreningar förändras skattesitua-och nationerna knappastsom
inte skatt vinsten.tionen. behöver inte betala och hellerDe moms

däremot och pubverksamheten betraktasKommer attrestaurang- som
vanlig kommersiell verksamhet blir skattesituationen Momsen annan.

på ingående påbetalas försäljningen efter för olikaskall avdrag moms
Utgår från verksamhet bedrivs oavlönadinsatsvaror. allattman av per-

får på årligberäknad omsättningen räkna medsonal net-man, ovan, en
på Utgår fråntoinbetalning 2,5 miljoner allkronor. verk-attca man

omsättningbedrivs anställd medsamhet personal,av samma som ovan,
uppgå till närmare 7,5 miljoner Därtill kommerskulle kronor.momsen

på inkomst.skatt eventuell

Övriga tillgångar

tvånation i ägerEn Uppsala ytterligare fastigheter och nation i Lunden
är ägare till skogsfastighet. Nationerna i Uppsala och Lund haren pre-
mie- och stipendiefonder till belopp 38 miljoner kronor respekti-ett av

9,5 miljoner kronor.ve

Studentkårerna fackhögskoloma2.5.4 vid

Som fackhögkolor i det här sammanhanget räknar vi Karolinska insti-
Luleå,Kungliga tekniska högskolan, iKI, KTH, Högskolan Lärar-tutet,

högskolan i Stockholm Idrottshögskolan. Högskolorna harsamt sam-
Studentkårenmanlagt 25 000 Chalmersstudenter. vid tekniska hög-ca

ingår dåskola inte, högskolan efter regeringens beslut har fr.o.m. den 1
juli 1994 ombildas till stiftelseägd högskola. heller Handelshögskol-Inte

ingår.Stockholm ocksåi konstnärligaDe högskolorna har lämnatsan
någonutanför, främst därför det inte varit möjligt informationatt om

kårernas ekonomiska situation.

Bostadsfastigheter

Studentkårerna vid KI, Idrottshögskolan LärarhögskolanKTH, och in-
går i samverkansorganet SSCO därigenomoch har avgörande inflyt-ett

över Kårernaande stiftelsen Stockholms studentbostäder. i övrigthar
Kårerna Luleåinga studentbostäder. i äger direktvarken eller indirekt

studentbostäder.
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Samlingslokalerkårlokaler SOU 1994: 47
Kapitel 2

tillgång kårlokaler.kårer fackhögskolorna till EndastSamtliga vid har
kår-Studentkåren vid KTH äger sinaMedicinska föreningen vid KI och

Övriga på villkor.mindrelokaler. hyr eller gynnsammamer
Studentkåren erhåller vissa lokalut-Idrottshögskolan kostnadvid utan

högskolan.avrymmen
Studentkårer; Föreningen, Odontologiskafinns MedicinskaVid KI tre

studentkår.SjukgymnasternasFöreningen och
kårlokaler för-ägs stiftelse styrelseMedicinska Föreningens varsav en

för omfattartillsätter representation även Kl. Lokaleneningen medmen
m2 fonder. är855 har finansierats donationer och Lokalen2 och genom

Lokalen är öppen förbokförd till värde 11,3 miljoner kronor.ett av
kårer finansieras hyresinkomster 225 000samtliga vid Driften medKI.

265 000 Enligt föreningens bokföringoch medel kronor.kronor egna
tillkan föreningens utgifter för lokalen uppskattas 17 procentca av

medlemsintäkterna.
Odontologiska Föreningen samlingslokaler bl.a. Akademiskahyr av

000utgifterna för föreningen till 380hus. De totala lokaler uppskattar
250 000finansieras med kommunala bidrag, kronor, hyres-kronor som

kåravgifter,OO0 130 000 För-inkomster, 2 kronor, och med kronor.
utgifter för 37 medlemsin-eningens lokalerna procentmotsvarar ca av

täkterna.
studentkårSjukgymnasternas disponerar samlingslokaler hyresfritt av

KI.
Studentkåren kårhusfastighet.vid äger FastighetenKTH betydandeen

m2 m2innehåller påomfattar 6 100 och förutom samlingslokaler 5 000
även bokhandel Bokhandeln drivs aktiebolag ochrestaurang, somm.m.

Ävenkåren. kåren. Kårfastighetenägs drivs harrestaurangenav av
gåvor.med donationer Vissa har finansieratsbyggts och ombyggnader

lån banklån. Kvarstående lån uppgårmed statliga och till 12 miljoner
lånkronor 10 miljoner kronor är statliga och 2 miljoner kronorvarav

banklån. uppgårbokförda värde till miljoner Drift-Lokalens 4 kronor.
åretberäknas till 4 miljoner kronor finansieras till hälftenen som om

frånhyresinkomster bidrag till hälftenmed och KTH medsamt egna
Kårens direkta utgifter för 50medel. lokalen kan uppskattas till knappt

den obligatoriska avgiften.procent av
Studentkåren vid Lärarhögskolan i Stockholm disponerar hög-genom

kårlokaler. Högskolan ställerskolan hyr landstinget och kostnadutanav
m2 kårenslokaler motsvarande 770 till förfogande.

studentkårerna Luleå Ekonomkåren,fyra vid Högskolan iDe Peda--
gogkåren, Teknologkåren Studentkåren vid Musikhögskolan isamt
Piteå frågan kårhushar löst inom för sitt samarbetsorganom ramen-
Luleå Studentkårer, Kåren Piteå erhållerFörenade LuFS. i dock sina lo-
kaler högskolan.kostnadutan av

Kårhuset Luleåvid Högskolan i färdigställdes 198889 och ägs av
Kårhuset ändamåletRiksbyggen. hyrs Riksbyggen via för särskildav en

Luleå Studentkårer.bildad stiftelse, Stiftelsen Stiftelsens kontrakt med
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Riksbyggen sträcker sig till 31 ingården oktober 1998. stiftelsenI de fy- SOU 1994: 47
studentkårerna, Luleå,Högskolan i Nordbanken, Sparbanken i Norr- Kapitel 2ra

tillgångarbotten och Till-bryggerierna. Stiftelsens är 4,5 miljoner kron-
kårhusetI finns bokhandel drivs helägt aktiebolagettor. en som som av

teknologkåren.
Årshyran uppgår Kåren,till l 460 000 kronor. bokhandeln och

idrottsföreningen årshyrabetalar tillsammans drygt 400 000 kron-en
påMellanskillnaden miljon kronor erläggs stiftelsen. Denor. ca en av

obligatoriska kårernaavgiften påsammanlagd inkomst 2,5ger en ca
Studentkårernasmiljoner kronor. kårlokalerna,utgifter för exklusive

städning kan uppskattas till 130 000 kronor dvs. 5m.m., procentca ca
medlemsavgiften.av

För fackhögskolornas uppgårsamlingslokaler totalt till 022llarean
m2. Driftskostnaden år.är miljoner7 kronor per

Övriga tillgångar

Medicinåka Föreningen vid ägerKI tilltaxerad mil-sportstugaen ca en
jon kronor. finasieratsDen har med donationer och insamlingar.

Studentkåren vid KTH äger bokförd till värdesportstuga etten av en
miljon kronor. Den har finansierats donationer, insamlingargenom
m.m.

Kårerna vid fackhögskoloma äger stipendie- och premiefonder enligt
följande.

Kårer vid Belopp
milj.kr

Kl 4,0
KTH -Luleå 0,1
Lärarhögskolan -Idrottshögskolan -

2.5.5 Studentkårema vid de mindre och medelstora högskolorna

Vi räknar i det här sammanhanget med 14 mindre och medelstora hög-
skolor tillsammans 43har 000 studenter vilket drygt 20som motsvarar

hela studentpopulationen.procent av

studentbostäder

studentkårEndast den äger studentbostäder, Studentkårenatten uppger
i Karlstad. Dessa förvaltas Stiftelsen studentbostäder äger fas-av som en
tighet med lägenheter74 till taxeringsvärde 2,9 miljonerett kronor.av
Studentkåren ledamöterna iutser styrelsen,tre kommunen ochav tre
högskolan StudentkårenDet år beviljar styrelsen ansvarsfrihet.en. som

kårenMedlemskap i är villkor för hyra lägenhetett stiftelsen.att av

39



samlingslokalerlkårlokaler SOU 1994: 47
Kapitel 2

På två kårerhögskolornade 14 mindre och medelstora är det endast
de direkt eller indirekt äger sina samlingslokaler ellerattsom uppger

Övrigakårhus. hyr sina lokaler kommunerna, vilket är de vanligaste,av
kårer tillgång kårlokalerfastighetsägare.eller privata En del har tillav

både via kommunen och högskolanAkademiska FöljandeHus. sam-
på kårernamanställning visar vilka villkor vid mindrede och medelsto-

kårlokaler.högskolorna disponerar sina Når idet sammanställningenra
kårenstår dåhyr sina lokaler innefattar även falldet de lokalernaatt

disponeras kostnad.utan

ÄgerKårer vid Hyr Hyr Hyrav av av
högskolan kommun Statenhögsk. enskild

Borås Ja Ja
FalunBorlänge Ja Ja
GävleSandviken Ja
Halmstad Ja
Kalmar Ja
KarlskronaRonneby Ja
Karlstad Ja
Kristianstad Ja Ja
Skövde Ja
TrollhättanUddevalla Ja
Växjö Ja Ja
Örebro Ja
Mitthögskolan

Härnösand Ja Ja- Sundsvall Ja Ja- Östersund Ja Ja-Mälardalens Ja Ja

Två Studentkårer kårlo-direktde eller indirekt äger sinaattuppger
kårernanämligenkaler, vid Högskolan i Karlstad och Högskolan i

Örebro.
Kåren vid Högskolan i Karlstad har köpt centralt belägen fastigheten
Karlstad för måste kårenkommun 10 kronor. Enligt köpeavtaletav av-

årsätta 150 000 underhållkronor för Fastigheten har inteper m.m.
åsatts taxeringsvärde bokförteller värde. Driften finansieras genom re-
staurangpubverksamhet omsätter 5,8 miljoner kronor. Den totalasom
driftskostnaden är okänd. uppgårAvkastningskravet till 7 procentca av
kåravgifterna.

ÖrebroStudentkåren vid Högskolan kårhusi äger nybyggt viaett en
Örebro Kårhusstiftelse.stiftelse, Marken hyrs Förutomstaten. stu-av

dentkårens ingår i stiftelsen högskolan, kommunentre representanter
och handelskammaren Kårhusetmed sin har ñnans-representant.var

lån frånierats med kommunen 15,0 miljoner kronor, insamlingar 0,3
miljoner kronor och sponsorbidrag 5,0 miljoner lånetkronor. 15,0

frånmiljoner kvarstår.kronor kommunen bokfördaDet värdet är 15,3
miljoner Kårhusets m2.kronor. är 874area

årligaDen kårhusetdriftskostnaden för är 1 750 000 kronor. Finans-
ieringen år följande:
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från kårens900 000 kronor helägda Omsättning 4,5 mil- SOU 1994: 47restaurang.-
joner. Kapitel 2
250 000 kronor obligatoriska avgiften-
fest-pubverksamhet-
hyresinkornster, sponsring m.m.-

Kåravgiften för knappt 15 hyreskostnaden. Student-procentsvarar av
kåren har dock den pubverksamheten ochrestaurangen,genom egna
avgiften för den övervägande delen hyreskostnaden.att svara av

Studentkårer kårertreElva kårlokalervid Mitthögskolan hyr sina av
respektive Någrakommun under varierande villkor. dessa har dessut-av

tillgång till kårernalokaler högskolan. kårernaDe elva är vidom av
högskolorna i FalunBorlänge, Kalmar, KarlskronaRonneby, Kristian-

Hässleholm,stad Skövde, TrollhättanUddevalla Växjöoch vidsamt
ÖstersundHärnösand,Mitthögskolan Sundsvall, Mälardalensoch hög-

skola.
Växjö tvåkommun ställer större Studentkårenssamlingslokaler till

disposition kostnad m2.sammanlagt närmare 700 Detutan ena av
husen drivs kårenhelägt aktiebolag och används för pub-ettsom av

festverksamhet.och För mindre lokal i allmännyttig bostadsfastig-en en
het betalas mindre tillhandahållerhyra. Högskolan dessutom kon-en

påtorslokaler högskolan kostnad.utan
Vid Högskolan tvåi studentkårer.FalunBorlänge finns Kårerna be-

driftentalar i form elektricitet, städning I Falun harvatten,av m.m.
kåren inget avtal med kommunen. bokföringenI utgifterna föranges
kårlokalerna till 165 000 kronor vilket sannolikt är utgifter för driften.
Beloppet från50 intäkterna kåravgiften.motsvarar I Bor-procentca av

ingår kåren kårhusstiftelsenlänge i kårlokalerhyr SIAB. Kom-som av
betalar hyran. Kostnaderna för driften är Kåreninte kända. imunen

Falun disponerar dessutom hyresfritt lokaler högskolan.av
Kåren vid Högskolan i tillgångTrollhättanUddevalla kårhushar till i

Trollhättan, Vänersborg Påoch Uddevalla. samtliga platser har respekti-
kommun ställt kårenslokalerna till disposition kostnader förve utan

kåren.
Studentkåren kårhusföreningi Härnösand har med obligatoriskten

kårmedlemmar.medlemskap för alla Föreningen påhyr fastigheten
m2avsammanlagt 675 kommunen. uppgårHyreskostnaden till mil-en

jon kronor kommunen Kårenbetalar 90 betalar 100 000procent.varav
kronor vilket 10 kåravgiften.intäkterna förmotsvarar procentca av
Dessutom har Akademiska m2,Hus ställt lokaler, 125 för kontor och
bokhandel kårenskostnadsfritt till disposition.

Kåren i Sundsvall har bildat Kårhussärskilt kårhusAB hyrett som
kommunen. Hyreskostnaden är 25 år000 kronor vilketav motsvar-per
knappt 3 frånintäkterna kåravgiften. upplåterHögskolanprocentar av

hyresfritt lokaler för kontor, kafé och bokhandel.
Studentkåren vid Högskolan kårhusi Skövde hyr kommunen.av

Kommunen ingen kårenhyra för underhåll.tar drift ochmen svarar
Driftskostnaden beräknas till 200 år000 kronor vilket motsvararca per
knappt 20 frånintäkterna kåravgiften.procent särskildEn stiftelseav
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underhåll Tillgångarna SOU 1994: 47fondering förbildats för medelhar m.m.av
Kåren därutöver Kapitel 22 miljoner disponerar kon-uppskattas till kronor.ca

år.på 000 betalas för när-med hyra 330 kronor Detorslokaler peren
varande kommunen.av

Studentkåren Högskolan samlingslokal kom-vid i Kalmar hyr av
på m2. till 450 000 kronor500 Hyreskostnaden varavuppgesmunen

kåren300 000 och hyres-betalar kronorkommunen resten genom
Inredningen delvis bekostats privatainkomster och medel. har avegna

tillhandahåller för administration kost-företag. Högskolan lokaler utan
kåren.nad för

tillgång två kårhus.Studentkåren tillvid KarlskronaRonneby har Det
kårenm2, hyresfritt400 disponerar kom-i Ronneby, drygt avena

m2, kåren400i Karlskrona, hyr kommunen.Det andra avmunen.
erhållerår, kårenär 200 000 kronorHyreskostnaden ettper varav

påhyresbidrag 100 000 kommunen. Hyreskostnadenkronor motsvar-av
från kåravgifterna.intäkterna17 procentar avca

VästeråsKåren kårhusvid Mälardalens Högskola hyr kommun.av
m2, års-fastigheten, 630 privat ägare ochKommunen hyr betalarav

Kårens 190720 000 till kommunen är 000 kron-hyran kronor. hyra
från kåravgifterna.intäkternavilket S l Es-motsvarar procentca avor

m2kåren 300kilstuna disponerar hyresfritt lokaler kommunen.av
tillhandahåller kårenHögskolan kostnad kontorslokaler till iutan

Västerås ioch Eskilstuna.
kårhusKåren vid Högskolan i Kristianstad disponerar sitt kost-utan

högskolan hyr lokalerna Akademiska Kostnadernanad Hus.av som av
uppgår 100för driften till 000 kronor och betalas högskolan. Den to-av

m2. Kåren kårhusär 140 disponerar även i Hässleholmtala ettarean
för driften 60 000kommunen. Högskolan kronorhyrssom av svarar

år.per
Även Studentkåren erhållervid Högskolan i GävleSandviken sina lo-

Kårenhuvudsakligen Akademiska och högskolan. dis-kaler Husgenom
två kårlokaler på m2hyresfritt; den totalt 300 Akadem-ena avponerar

på m2 Kåreniska och den 250 högskolan. hyr vidareHus andra ca av en
för restaurangverksamhet. för är 44 000lokal kommunen Hyran denav

år.kronor per
Två kårer, Boråsvid Högskolan i och Högskolan i Halmstad, hyr av

privata fastighetsägare.
Kåren Borås kårhus m2vid Högkolan i hyr närmare 300 förett

Kårenårlig får220 000 bidraghyreskostnad kronor. till hyranetten
kåren,kommunen 140 000 kronor. Resten betalar vilket motsvar-av

från kåravgifterna.9 intäkterna Högskolan tillhanda-procentar ca av
håller Kåren kårhuskostnad kontorslokaler. planerarutan ett nyttnu
tillsammans vissa företag.med

Studentkåren kårhusi Halmstad privathyr fastighetsägare. Lo-av en
på m2 kårenärkalerna 1 000 och förhar kontrakt halva fastigheten

årfram 2000. Kårens årligatill För den andra halvan högskolan.svarar
frånhyra är 700 000 kronor vilket 78 intäkternamotsvarar procent av

kåravgiften.
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För de mindre och uppgårmedelstora högskolorna samlingslokaler- SOU 1994: 47
m2.till 9 500totalt Driftskostnaden är 8,5 miljoner kronor Kapitel 2nas area per

år.

Övriga tillgångar

kårernaFlera vid de mindre och medelstora högskolorna driver olikaav
verksamheter antingen i regi eller i bolagsform. frågaärDetegen om

bokhandlar, kaféer, kopieringsverksamhetrestauranger, Verksam-m.m.
går påheterna tillhandahålla böcker och lågaut andra tjänster tillatt

kostnader för studenterna. Ofta bedrivs verksamheten i starkt subven-
tionerade lokaler. Det intehar varit möjligt skatta den totala omsätt-att
ningen i verksamheten lönsamheten,eller kårernatotalt omsättermen
på områden åtskilligadessa miljoner kronor.

Kårerna tillgångarhar i övrigt inga utöver kontanta medel, repara-
tionsfonder kårerInga vid de mindre och medelstora högskolornam.m.

sig har stipendie- eller premiefonder.uppger
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Några KAK:sförutsättningar för3 SOU 1994: 47
Kapitel 3

arbete

3.1 Inledning

frågor intresse för bedöma hur dagens Studentsam-är särskiltTre attav
påverkas obligatoriets avveckling. Denmanslutningar kommer att av

obligatoriska studentsammanslutningarnas juridiskaförsta gäller de
åtminstone obligatoriskatidigare hävdats deställning. Det har stu-att

offentligrättsliga subjekt,dentsammanslutningarna är betraktaatt som
myndigheter. Enligtnärmast jämställa med offentligadvs. ettatt nyare

privaträttsliga sub-synsätt sammanslutningarna däremotbetraktas som
föreningar i allmän-i princip juridiska ställningjekt med samma som

vårtFrågeställningen för Om det för-är central betydelse arbete.het. av
kårer realiteten exi-synsättet gäller upphör dagens och nationer i attra

Ãrefter juli 1995. däremot de obligatoriska sammanslut-den 1stera
privaträttsliga subjekt blir juridiskaningarna betrakta derasatt som

opåverkadställning obligatoriets avveckling.av
fråga vårtviktig för är hur avvecklingen obligatoriet kanEn arbete av
påverka sammanslutningarnas ställning i skattehänseende.komma att

Obligatoriska studentsammanslutningar särbehandlas idag i inkomst-
bibehållaspå närsätt vi bedömer inte kanskattelagen ett som samman-

slutningarna förändras till frivilliga föreningar. Vi analyserar de skatte-
kårerför och nationer obligatoriets avveck-mässiga konsekvenserna av

ling.
spänner över vitt fält.Studentsammanslutningarnas verksamhet ett

omfattande gäller utbild-Samarbetet med lärosätena är när detmest
ocksåär representerade iningsbevakning. Studentsammanslutningarna

universitet högskolor inriktning utbild-beslutsorgan inom och med
På härigenom studenterna till förbättraning. olika sätt bidrar ochatt ut-

utbildningen. diskuterar omfattningveckla den högre Vi i vilken stu-
utbildningsbevakning ha samhälleligt intressedenternas kan ettanses

för tillräckligtoch vilket har studenterna har goda eko-staten attansvar
nomiska förutsättningar för uppgiften.den

3.2 Offentligrättsliga eller privaträttsliga subjekt

bildadesUnder 1600-talet de första nationerna i Lund förUppsala och
frånsamla studenter kom landsdelar. Under mittenatt som samma av

studentkårerna1800-talet bildades i initiativUppsala och Lund av
Studentkårernanationerna. lär delvis ha haft fackligt syfte. förstaDeett

fakultetsföreningarna tillkom 1844 för organisera bevakningenatt ut-av
bildningen vid fakulteten. Som beteckning används stu-en gemensam
derandesammanslutningar studentsammanslutningar.eller De be-

årtraktades länge del universitetet. 1667 införda obliga-Detsom en av
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toriet föreskrevs början årtill lokalt fr.o.m. 1852 regeringen SOUi 1994: 47en men av
då gångende för första fastställda bådaför de Kapitel 3statuternagemensamma

universiteten. Med tiden har emellertid även privaträttsligt sättett att se
på studentsammanslutningarna kommit utvecklas.att

fårRegeringen enligt högskolelagen 1992:1434 föreskriftermeddela
skyldighet för studenterna vid universitet och högskolor tillhöraattom

särskilda studentsammanslutningar. Regeringen har härmed be-ett
sådanamyndigande meddela tvingande föreskrifter enskildaatt mot som

måste ha lagstöd. Till styrelsen och andra inom universitet ochorgan
högskolor skall enligt högskolelagen de ledamöter är representantersom
för studenterna i den ordning regeringen föreskriver. Detutses anges

sådana fårsärskilt regeringen i föreskrifter överlämna enskilda in-att
divider eller sammanslutningar ledamöter.att utse

1983:18;I förordningen ändrad 1993:815 studerandekårer,senast om
nationer och studentföreningar för fakultet regleras studentsammanslut-
ningarna. Hår föreskrivs skyldigheten för studerande vid statliga univer-

sådanasitet högskoloroch tillhöra sammanslutningar rättenatt samt att
bestämma och medlemsavgifter. Här vidare sammanslut-ta ut attanges
ningarna ändamålskall ha till främja medlemmarnas studier och vadatt

har sammanhang med dessa. Vidare föreskrivs studentsam-attsom en
studentkår måstemanslutning för bli ansöka detta och godkän-att om

studentkår universitets- eller högskolestyrelsen. Dennanas som av styr-
också Studentkårenselse skall fastställa stadgar och godkänna vissa stad-

geändringar för nation eller studentförening. Universitets- eller hög-
skolestyrelsen kan besluta sammanslutningen skall upphöraatt att vara
studentkår styrelsen finner den inte kan fastställa bestämmel-attom nya

i stadgarna. För nation och studentförening sådanagäller i fallser att
styrelsen kan besluta studenterna inte längre skall skyldigaatt attvara

sådantillhöra sammanslutning. Under vissa förutsättningar kan be-en
studentkårslut undanröjas universitets- eller högskolestyrelsen.av av

I förordningen förskrivs Studentkårenvidare får och entledigaatt utse
företrädare för de studerande i de vid universitetet eller högskol-organ

i vilka företrädare för ingå.de studerande har rätt Enligtan att prop.
199293:1 med förslag till den gällande högskolelagen utgör dettanu en
form myndighetsutövning.av

Att studentsammanslutningama ändamålhar till främja medlem-att
studier därmedoch frågor,sammanhängande stadgar ochmarnas anta

välja styrelse förtalar ärde privaträttsliga föreningar, närmastatt ideel-
la. Samtidigt finns ingåendedet relativt föreskrifter ändamålet,bl.a.om
in- och utträdesrätten, rätten avgifter och stadgarna i vis-att ta ut attom

avseenden skall fastställas offentligt Detta har lett tillsa ettav attorgan.
både offentligrättsligt och privaträttsligtett synsätt studentsam-ett om
manslutningarnas ställning kommit till åren.uttryck genom

årsEnligt 1974 regeringsform finns det inte för andra of-utrymme
fentligrättsliga än statliga såledesoch kommunala, det finns ingetorgan

åmellanting mellan sidan statliga och kommunala förvaltningsmyn-ena
ådigheter och sidanandra privaträttsliga subjekt. Efter regerings-att

formen trätt i kraft har studentsammanslutningarna kommit jämstäl-att
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även SOU 1994: 47privaträttslig formsubjekt är organiserade ilas med men somsom
Kapitel 3Förvaltningsuppgifteroffentligrättsliga föreskrifter.skall tillämpa som

får regeringsformen inte överlämnasmyndighetsutövning enligtinnebär
stiftelse än med stöd lag.förening, samfällighet ellertill bolag, annat av

ansågs på studentsammanslutningarnastillämpligbestämmelseDenna
universitetinom ochledamöter i styrelse eller andrarätt att utse organ

sådant i högskolelagen.högkolor. lagstödEtt ges nu
för för-regeringsformen grundlagsskyddFörst 1974 ñck Sverige i ett

förgrundlagsbestämmelsen skyddeteningsfriheten. Förarbetena till om
måsteföreningsfriheten uppfattas studentsamman-den negativa attsom

ansågs offentligråttsliga subjekt enskilda kaninteslutningarna somvara
Även förordningar efterandra förarbeten till lagar ochknutna till.vara

års för1974 regeringsform talar studentsammanslut-tillkomsten attav
rättssubjekt.enskildaningarna betraktats som

utgångspunkt offentligrättsliga begreppsbild-i regeringsformensMed
obligatoriska student-inga övertygande skäl för dening finns det att se

offentlig-det allmänna, dvs.sammanslutningarna del somsom en av
enskildabör därför betraktas tillhörande denrättsliga De somorgan.

på tillämpa vissa före-grund obligatoriet harsektorn, även de attom av
offentligrättslig karaktär.skrifter demsom ger en

Skattefrågan3.3

frånStudentkårer nationer omfattning befriadeoch är i betydande skatt
på inkomst förmögenhet. den s.k. katalogen i 7 § 4 lagenoch I mom.

återfinns1947:576 SIL,statlig inkomstskatt bland antalett upp-om
från skattskyldighet för in-räknade subjekt är frikallade all annansom

ån näringsverksamhet hänför sig till innehavkomst inkomst av som av
sådanafastighet även sammanslutningar studerande vid rikets uni-av

högskolor i vilka enligt gällande ärversitet och de studerande stadgar
sådanamedlemmar, för sammanslut-skyldiga samarbetsorganatt vara

ändamålningar med fullgöra uppgifter enligt nämnda stadgaatt som an-
på Studentkårer-kommer sammanslutningarna. Enligt andra regler är

frånnationerna befriade skattskyldighet för förmögenhetsskatt,ochna
inkomstskatt för del sina fastigheter fastighetsskatt avseendesamten av

fastigheter. för skattebefrielsen hänförReglerna den nuvarandesamma
studentsammanslutningarnadå1942 skattefrihetensig till utvidgades för

motiveringen närmast likstâllas allmännamed dessa kunde medatt un-
alltsådervisningsverk. är obligatoriet studentsammanslutning-Det och

offentligrättsliga karaktär i första hand är motivet för den be-arnas som
skattskyldigheten.gränsade

studentkårertidigareSom vi redovisat är nationeroch be-attnumera
privaträttsliga subjekt.trakta Avvecklingen obligatoriet innebär isom av

åberopadesdet avseendet ingen skillnad innebär den grundattmen som
för skattebefrielsen 1942 faller följd blirbort. En detta sannolikt attav
sammanslutningarna, enligt intenuvarande lagstiftning, längre kan be-
hålla sin katalogubjekt rätt till skattebefrielsederasstatus utansom
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kommer i fortsättningen prövas enligt de regler gäller för ideella SOU 1994: 47att som
föreningar i allmänhet. följandeI det redovisas i korthet skillnaden mel- Kapitel 3
lan dagens skatteregler och de Skatteregler kan komma gällaattsom om
kårer nationeroch beskattas ideella föreningar med allmännyttigtsom
ändamål. För utförlig redovisning hänvisas till KAK sär-en mer en av

expertpromemorial.skilt framtagen
Enligt ärhuvudregeln stiftelser, ideella föreningar och andra juridiska

skattskyldiga för inkomst till statlig inkomstskatt. skattskyldig-personer
gällerheten i princip all slags inkomst. Under vissa förutsättningar är

dock skattskyldigheten begränsad.
sådanagällerDet stiftelser har s.k. kvalificerat allmännyttigt än-ettsom

damål enlig ireglerna 7 § 6 SIL. För stiftelse skall hänförasattmom. en
till denna kategori ändamålskall den bl.a. ha till huvudsakligt stärkaatt

vårdrikets försvar, främja och uppfostran lämnabarn, understöd förav
beredande undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhetav

behövandebland eller främja vetenskaplig forskning.
såledesgäller kårerDet de s.k. katalogsubjekten, dit obligatoriska och

nationer hör, beskattas enligt de än reglerna i 7 §som mer gynnsamma
4 SIL. börDet observeras till katalogsubjekten hör inte denattmom.
studentförening saknar ställning obligatorisk förening vid ettsom som
universitet eller högskola.en

Och det gäller ideella föreningar enligt § 5 SIL,7 uppfyl-som mom.,
ler följande villkor:

föreningen har till huvudsakligt syfte begränsning till vissaatt utan- -
bestämda sådanaekonomiska intressen främja allmännyt-personers -

ändamåltiga enligt § 67 lag leder till skattebe-som mom. samma
frielse för stiftelser ändamål såsomeller har andra allmännyttiga re-
ligiösa, välgörande,. sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller
därmed ändamål,jämförliga kulturella
föreningen tillgodoser i sin såverksamhet uteslutande eller gott som-
uteslutande ändamålet,det allmännyttiga
föreningen använder i tillräcklig omfattning minst 80 räk-procent-

på årfem sina löpande inkomster i ideelladen verksamheten,nat
föreningen någonvägrar inte inträde särskilda skäl med hänsynutan-
till eller omfattning föreningens verksamhet eller föreningensart av
syfte.

Föreningar uppfyller dessa villkor kallas allmännyttiga ideella för-som
eningar.

De Skatteregler gäller för stiftelser, katalogsubjekten och ideellasom
framgårföreningar översiktligt följande sammanställning. Observeraav

efter skattereformen skall juridiska aktiebolag,att skattat.ex.personer,
inkomstall i inkomstslaget näringsverksamhet. ocksåDet gäller för den

inkomst de skattebefriade subjekten skall skatta för, medan densom
skattebefriade inkomsten skall delas efter inkomstslag.upp

framgårSom påtabellen nästa sida kan under vissa omständigheterav
beskattning allmännyttig ideell förening lika fördelaktigsom vara som

1 rådmannenPM 1993-12-21 Jerry Eriksson, sekreterare i stiftelse- och för-av
eningsskattekommittén, utarbetad uppdrag KAK. För slutsatser och be-av
dömningar KAK.svarar
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för dåkatalogsubjekten. vissaI avseenden fördelaktigare katalog- SOU 1994: 47t.o.m.
subjekten alltid skall betala inkomst rörelse medan allmän- Kapitel 3moms av
nyttiga ideella föreningar under vissa villkor är momsbefriade. Det år

erhålleremellertid helt klart förening skattebefrielse enligtatt en som
reglerna för allmännyttiga ideella föreningar uppfyllahar antalatt ett
specifika villkor och utsätts för kontroll skatte-en mera noggrann av
myndigheterna än katalogsubjekten, villkor för skattebefrielse ärvars
uppfyllda i och med de finns angivna i katalogen.att

Så Studentkårerlänge nationeroch beskattas enligt reglerna i katalog-
någotkrävs inte för skattebefrielse än de är obligatoriskaannat atten

studentsammanslutningar. frånFör de befriasskall skattskyldighetatt
enligt föreningsreglerna krävs de uppfyller angivna villkor näratt ovan

ändamål,gällerdet verksamhet, öppenhet inkomstanvändning.och
kårerUppfyller nationeroch inte dessa krav kommer de efter obligator-

iets avveckling bli oinskränkt skattskyldiga.att
påformella ändamål,De kraven allmännyttigt öppenhet inkomst-och

användning vålla några svårigheterkommer sannolikt inte föratt stu-
dentkårer nationer. ifrågasättaoch Det kan komma skattebe-attsom
frielsen enligt föreningsreglema är verksamhetskravet, dvs. kravet att

i faktisktsubjektet den bedrivna såverksamheten uteslutande eller gott
uteslutande skall tillgodose ändamål.allmännyttigt De student-ettsom

föreningar enbart bedriver utbildningsbevakning och viss studieso-som
cial verksamhet uppfyller tvekan uppståkravet. Däremot kan detutan

bådeproblem för föreningarde bedriver studiesocial och kom-rentsom
mersiell fårverksamhet, restaurangverksamhet. Man räkna medt.ex. att

kårer och nationer inte längre kommer beskattas s.k. kata-attom som
logsubjekt beskattningen kommer följa de regler gällerutan att att som

så någraför föreningar, kommer dem beskattas för rörelse-delattav en
inkomster de idag är skattefria för. Det kommer emellertid blisom att
fråga svåra bedömningar där föreningarnas fårolika verksamheterom
vägas varandra.mot
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SOU 1994: 47
Kapitel 3

Statlig inkomstskattMoms

Fastighets-näringsverksamhet Förmögen-Inkomst av
hetl skattavseende

KapitalInnehav Rörelse
realisa-fas-av
tions-tighet
vinst

Stiftelser
med kvalificerat all--

JaNejö JaNejzändamål Nejmännyttigt Ja Ja Ja
JaJa JaJa Jaövriga Ja-

Ja Jaföreningar Ja Ja JaEkonomiska Ja

föreningarIdeella
JaNejö JaNejJaNej5JaNej3 JaNej Nejallmännyttiga-

Ja JaJa Jaövriga Ja Ja-

JaNejJaNej7 Nej Nej NejKatalogsubjekt Ja

förmögenhetsbeskattningen upphöraskall1 Enligt beslut riksdagenav
N från fastighetsskattUndantagna är:

specialbyggnader- vård,för viss omsorgsverk-anläggningar användsbyggnader, mark och som
samhet m.m.

förening-skattskyldiga stiftelser och ideellabegränsatfastigheter ägssom av- i den ideella verksamheten.vissa andra institutioner och användssamtar
stiftelser och katalogsubjektföreningar inte förideellaFör avsermen --inkomsten fastigheten.skattebefrielsen hela av

sådan3 naturlig anknytningverksamheten medNej, inkomsten ärnär av en
sådan finansierathävdeller inkomsttill den ideella verksamheten som av

frånsådan in-vilken föreningen frikalladdvs. inkomst förideellt arbete, är
komstskatt
4 del iföreningen fastigheten och den till övervägandeNej, använtsägerom
föreningens verksamhet.

från5 inkomst rörelsen till huvudsaklig del härrör verksamhetNej, somom av
ändamålallmännyttiga ellernaturlig anknytning till föreningenshar avsom

ñnansieringskälla för ideellt arbete. En verksamhethävd utnyttjats somsom
former normal näringsverk-bedrivs stadigvarande och under som ensamma

frånsamhet bör inte bli fri skatt.
6 hänförlig tillförmögenheten nedlagd i näringsverksamhet rörelse gäl-Om är

frånfrån skattskyldighet in-skattefriheten föreningen befriadler endast ärom
Stiftelser skattskyldiga för rörelseförmögenhet.komst rörelse. ärav

7 för obligatoriska studentsammanslutningar, sammanslutningenNej, bl.a. om
fastigheten den till del används för verksamheten.och övervägandeäger
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Studentkårerförskillnad nationer, de beskattas SOU 1994:och 47nnan om1....
allmännyttiga föreningar, blir omfattningen skattebefrielsen Kapitel 3attsom av

kårer frånär enligt dessa regler. Idag är och nationer befriadeen annan
frånskattskyldighet all inkomst än fastighetsinkomst. Skattebe-annan

såledesfrielsen omfattar i dag all kapitalinkomst rörelseinkomstoch all
för föreningar gäller skattebefrielsen rörelseinkomstendastmen som

ändamålnaturlighar anknytning till föreningens allmännyttiga elleren
Åtskilligthåvd utnyttjats ñnansieringskälla för ideellt arbete.av som av

kårerden rörelseverksamhet och nationer bedriver torde blikunnasom
såsom ocksåskattebefriat anknutet eller hävdvunnet det kommermen

på på sådantñnnas exempel verksamheten bedrivs sätt denatt att ett att
kan bli Generelltbeskattad. gäller fler likheter finns mellanatt som

föreningsdriven rörelseverksamhet och de verksamheter bedrivsen som
vanliga näringsidkare, desto är fördet talar verksam-attav mer som

heten skall beskattas.
utgångspunktenNär det gäller fastighetsinkomst bådeär idag deatt

obligatoriska sammanslutningarna och de ideella föreningarna âr skatt-
skyldiga för inkomst fastighet. För studentsammanslutningarna gällerav

frånär befriade frånde inkomstskatt den del fastighetenatt av som an-
vänds i den verksamheten har betala skatt föratt eventu-egna men en
ellt uthyrd del. För ideella föreningar är läget för-Engynnsamt.mer

från påening befrias skatt fastighetsinkomst fastigheten till överväg-om
ande del används i den allmännyttiga verksamheten ävendvs. in-

frånkomster eventuellt kan komma del är uthyrd.som en som
När övergångdet gäller mervärdesskatt kommer till föreningsreg-en

Studentkårerler för och nationer innebära blirde momsbefriadeatt att
för Kårerde inkomstskattefria verksamheterna. och nationer i gäl-synes
lande rätt inte momsbefriade för sin omsättning skattepliktigavara av

tjänster.ellervaror
övergångEn till föreningsregler kommer slutligen medföraatt ut-en

vidgad uppgiftsskyldighet Studentkårertill taxeringen för och nationer. I
gällande rätt är de endast skyldiga deklarera eventuell skatteplikt-att en

fastighetsinkomst. kårerSom föreningar kommer och nationer, ut-
över de är skyldiga deklarera sina skattepliktiga fastighets- och rö-att att
relseinkomster, lämna särskild uppgift rörande sina skattefria in-att
komster.

3.4 Utbildningsbevakning

års1993 universitets- högskolereform innehålleroch bl.a. ett nytt sy-
för tilldelning för grundläggandestem högskoleutbildning.av resurser

Ett antal regler universitetens högskolornasoch användningstyrtsom
de statliga anslagen har utmönstrats. Universiteten och högskolornaav

bestämmer själva i större utsträckning tillgängligahur medel skall an-
vändas.

Samtidigt skärps kraven kvalitetsutveckling och kvalitetskontroll.
Fördelningen mellan universitet och högskolor skall bl.a.av resurserna
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enskilda 1994:hur väl det lärosätet lyckas säkerställa och utveckla SOU 47styras av
kvaliteten i utbildningen. det praktiskt skall till redovisas i Kapitel 3Hur ut-

SOU 1993:3redningen Kvalitet och dynamik där modell utveck-en
las för knyta ihop resurstilldelningen till universitet högskolorochatt

mått påmed kvalitetsutvecklingen vid respektive lärosäte.ett
påför kvaliteten och kvalitetsutvecklingen universitetAnsvaret och

på lärosätetshögskolor vilar ledning. inom universitetet ellerInternt
högskolan kommer kvalitetsbevakningen ställa ökade insats-kravatt

genomtänkta värderingssystem. Utredningenoch konstaterar varjeatter
åtminstonelärosäte bör ha:

mål fråntydliga beskrivningar för utbildningen; övergripandeav-
mål målför hela verksamheten till rimliga detaljerade för enskilda
kurser

nivåför information, uppföljning utvärderingoch varjesystem-
påtillvaratar resultaten uppföljning och utvärderingsystem som av-

nivåerolika och vägar för utveckling kvaliteten i verksam-anger av
heten.

såledesUtveckling och kontroll kvaliteten i grundutbildningen blirav
allt viktigare för universiteten och högskolorna. Rimligtvis kommer det

bli nödvändigt utveckla interna för säkerställa ochatt att system att ut-
veckla kvaliteten i utbildningen. ligger i sakens härDet natur att man
måste alla är direkt involverade i utbildningsverksam-engagera som
heten, lärare och studenter, för lyckas. Verksamheten kommeratt att

på nivåerbedrivas olika inom universitet högskoloroch och samtliga
nivåer är studenternas medverkan värdefull.

ärDetta inte för universiteten och högskolorna. Sedan länge ärnytt
studentkårernastudenterna och påengagerade i utbildningsbevakning

nivåer.olika förordningI lag och har det slagits fast studenterna haratt
rätt delta i universitetens högskolornas utbildningsfrågoroch beslut iatt
på nivåer.olika För riksdag och regering har behovet studentmed-av

således ståttverkan i utbildningsbevakningen klart.
Studenternas rätt till inflytande vid universitet högskoloroch är mo-

påverkativerat intressederas och behov kunna sin utbildning.attav av
Studenterna påverkahar emellertid vidare intresse kunna sinett attav

situation frågortotala under studietiden. Det kan gälla universitetetsom
eller högskolan för inte direkt rör utbildningen t.ex.ansvarar men som
studenthälsovården. ocksåMen det kan gälla kommunenhur tillgodoser
behovet bostäder, barnomsorg eller hur det statliga studiemed-av m.m.

frågorlet utformas. Alla dessa i vilka studenterna har legitima intressen
påverkakunna skulle kunna inordnas under begreppet utbild-attav

påningsbevakning eftersom de eller sätt har betydelse förett annat stu-
dentens möjlighet genomföra sina studier.att

fått fråndet material vi studentkårernaI har in utbildnings-ger man
bevakning Någonbetydligt snävare innebörd. exakt definition före-en
kommer inte kâremasdet är helt klart den medverkan iattmen avser
olika utbildningsorgan, institutionsstyrelsen linjenâmnder förbe-som m.m.,
redelser inför dessa möten, utbildning kursombud, kursutvârderingav m.m.
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också SOUinnebörd vi utbildningsbevakning 1994: 47är begreppetDet den somger
universitetstudcntfackliga vid Kapitel 3vi del den verksamhetenser som en av

aktiva i olika beslutsor-och högskolor. är studenternas medverkanDet
förbättra utbild-inom högskolan med inriktning utveckla ochattgan

är utbildningsbevakning. studenternas utbild-ningen vi Imenarsom
ingår ocksåningsbevakning sig för uppgiften, möjlighetenutbildaatt att

frågorinitiativ i olika Aktiv kunnig studentmedverkan iochetc.ta egna
till-uppföljning, utvärdering grundutbildningen är viktigenm.m. av

gång Studenterna gör härför universiteten och högskolorna. en sam-
vårtför förslag till statligt stöd till student-hâllsinsats vilket är grunden

utbildningsbevakning i följande.deternas
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4 KAK:s förslagöverväganden och SOU 1994: 47
Kapitel 4

Övergripande4.1 bedömning

kårerEfter juli 1995den 1 kommer dagens och nationer, de fortsät-om
verksamheten, vanliga föreningar med frivilligt medlemskap.ter att vara

påverkasföreningslivHur och studentengagemang är osäkert. Obliga-
toriet kan sägas ha studenternas föreningsverksamhet vissgaranterat en

långsiktighetstabilitet och gjortb1.a. det möjligt överlämna tillattsom
frågorstudenterna själva sköta studiesociala vid universiteten ochatt

Å ocksåhögskolorna. andra sidan kan det hävdas studenternasatt enga-
och intresse för sina studentsammanslutningar varit justsvagtgemang

lågaobligatoriet.grund Det visas b1.a. i det Valdeltagandet.av
Avgörande för studentsammanslutningamas ställning efter obliga-

bådatoriets avveckling är medlems- inkomstutvecklingen.och I avseen-
dena finns det tillanledning pessimism. Förutsättningarna för stabilen
föreningsverksamhet påbland universitetstudenterna och högskolor är
inte särskilt år,goda. Studenterna i genomsnittstuderar drygt vilkettre

år.innebär tredjedel medlemmarna skall förnyas varje Det sä-att en av
så medlemskårsig självt med turbulent krävs extraordinä-detattger en

åtgärder upprätthålla långsiktigför kunna och stabil verksam-attra en
het. För frivilliga föreningar faller del förutsättningarna för ef-en av en
fektiv bevakning studentintresset vid universiteten och högskolorna.av
Risken är överhängande de nuvarande sammanslutningarnaatt tappar

förlorarmedlemmar och inkomster.
StudentkårerDe samtal KAK har haft med företrädare för ochsom

nationer visar bedömer framtidsutsikterna olika. Bäst möjlig-att man
bibehållaheter hög medlemsanslutning sig nationerna iatt en anser

Lund och Uppsala ha. I Uppsala betraktar idagredan medlemskap-man
i nationerna frivilligt studenterna kan välja medlem-et attsom genom

Skånelandens nedgångskap i nation. En viss i medlemsutvecklingen
ocksåförutses likväl och det nödvändigt de frivilliga förening-attanses

Även kårermedlemsavgifter blir lägre än de obligatoriska. inomarnas
utbildningsområdentraditionella och starkt yrkesinriktade teknolo-som

mediêin,gi, farmaci bedömer möjligheterna goda attraheraetc. attsom
studenterna även i framtiden. En förutsättning är avgifterna minskaratt

teknologkårenkraftigt. Exempelvis vid KTH bedömer medlemstalatt ett
på 60 till 70 dagens obligatoriska anslutning kräverprocent attav av-
giften till frivilligaden teknologföreningen halveras jämfört med dagens
obligatoriska avgift. Det betyder medlernsintäkterna endast bliratt en

fråntredjedel dagens intäkter den obligatoriska avgiften.av
ochstudentkårernaFör vid övriga högskolor vid universiteten är i all-

mänhet bedömningen den medlemsutveckling och inkomster kom-att
På någraminska kraftigt. de mindre och medelstora hög-attmer av

något påskolorna ljusare läget efter obligatoriets avvecklingser man
någon kår,inte behållaKAK talat bedömermed, de kanmen attsom
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över hälften dagens medlemstal. Och även detta medlemstal förutsät- SOU 1994: 47av
avgifterna till de frivilliga föreningarna blir väsentligt änlägre Kapitel 4ter att
obligatoriskadagens avgifter.

kårerDet är sannolikt dagens utsättas förkommer konkurrensatt att
från svårtandra studentföreningar haft hävda sig grundattsom nu av
obligatoriet. Inflytandet i universitetet högskolaneller är inte längre
knutet till obligatorisk organisation politiska, fackliga eller and-utanen

intresseföreningar för studenterna kan söka representation i uni-ra nu
versitetens och högskolornas olika beslutsorgan. kan innebäraDet att
föreningslivet stimuleras och ökar bland studenternaatt engagemanget

frågorför rör Lexutbildningsbevakning.som
Vi gör emellertid kår-den bedömningen även avvecklingenatt om av

obligatoriet leder till ökat såbland studenterna kommerett engagemang
frivilliga frånde föreningarnas inkomster medlemsavgifter vä-att vara

frånsentligt lägre än inkomsterna den obligatoriska avgiften. För de nu-
studentkårerna ocksåvarande ökad svårig-betyder konkurrens större
behållaheter medlemmar inkomster.ochatt

frågaUtbildningsbevakning studentkårernaär viktig för till vilkenen
Kårernaavsätter betydande för kursombudatt utsesman resurser. svarar

och utbildas, studenternas i olika universitets- ochatt representanter
högskoleorgan hyggliga arbetsmöjligheter, utvärderingsprogramattges

gångkommer i framförallt lång-utbildningsbevakningenetc. men ger
siktighet och stabilitet. är inte troligtDet enskilda studenteratt utan an-
knytning till förening eller organisation kan utbildningsbevak-en ge

målmedvetenhet.ningen tyngd och förhållan-aktivEn och isamma en
de till universitet och högskolor självständig utbildningsbevakning för-
utsätter frånenligt KAK:s mening medverkan stabila studentorganisa-

också vårtioner. Det är påuppfattning kraven kvalitetskontroll ochatt
kvalitetsutveckling i grundutbildningen påställer ökade krav studenter-

medverkan i universitetens och högskolornas olika förnas program
uppföljning Vårtoch utvärdering. förslag till hur studenternas inflytan-

utgår från vårde skall säkerställas uppfattning effektivt studentin-att ett
måsteflytande ha sin grund i olika ocksåstudentföreningar. Vi gör den

bedömningen de frivilliga föreningarna inte erhållakommer till-att att
räckligt med medlemsintäkter för tillfredsställande sätt kunnaatt ett
företräda studenterna. En effektiv frånutbildningsbevakning studenter-

sida förutsätter studenternas erhållerföreningar särskilda medelattnas
för uppgiften.

går frånDet inte bortse förutsättning för den omfattningatt ochatt en
Studentkårerbredd dagens kan uppvisa är deras rättsom att uttaxera av-

Ävengifter medlemmarna. den någraobligatoriska avgiften förav om
kårer och nationer bara utgör del de totala inkomsterna är deten av
den verksamhetens ekonomiska bas och ekonomiskgaranterarsom ger

fråntrygghet. All erfarenhet det folkrörelseanknutna föreningslivet visar
svårthur det är finansiera ideell verksamhetatt med medlemsav-en

gifter. Att studenterna skulle inta frikostig inställning till sinaen mer
föreningar än föreningsmedlemmar i allmänhet är inte troligt. Snarare
talar studenternas allmänna ekonomiska situation för Erfar-motsatsen.
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frånenheterna utländska universitet, exempelvis Köpenhamns univer- SOU 1994: 47
också på fårsitet, tyder obligatorisk anslutning studentförening- Kapitel 4att utan

dålig medlemsanslutning och ekonomi.arna svag
obligatoriska avgiften idagDen studentsammanslutningarnager en

år.sammanlagd intäkt 90 miljoner kronor del avgiftenEnper av an-
vänds för utbildningsbevakning huvuddelen till olikatorde stu-men

ändamål, kårhusdiesociala främst och samlingslokaler. Det är naturligt-
vis omöjligt med bestämdhet siguttala studenternas betalning-att om
villighet till frivilliga studentföreningamade efter obligatoriets avveck-
ling. Studenterna själva är, vi redovisat ganska pessimistiska.som ovan,
Om hälften studenterna vid landets universitet och högskolor anslut-av

sig till frivilligade föreningarna och avgiften bara reduceras meder
årsavgift påhälften, dvs. i genomsnitt 250 kronor, skulle denen ca sam-

uppgåmanlagda intäkten till drygt 23 miljoner kronor. ärDet KAK:s
ändåbedömning beloppet är tilltaget i överkant.att

4.2 Val studentrepresentationav

4.2.1 Inledning

Studenterna enligthar gällande författning rätt till representation i cen-
trala beslutsorgan vid universitet högskolor.och Avvecklingen obli-av
gatoriet innebär i det ingenavseendet förändring. Behovet goda kon-av
takter mellan universitetet eller högskolan och studenterna kommer att

såvälfortsatt värde för det enskilda lärosätet förstortvara av stu-som
påpekatdenterna. Som vi tidigare kan universitetens och högskolornas

ökade för utveckla och kontrollera kvaliteten i grundutbild-attansvar
ningen komma skärpa behovet samverkan med studenterna. Av-att av

kårobligatorietvecklingen betyder emellertid det regelverkattav som
Studentkårerdagens rätt och entlediga företrädare i universi-att utseger

och högskolornas beslutsorgan kommer utmönstras.tetens Förord-att
ningen l983zl8 studerandekårer, nationer och studentföreningarom
för fakultet upphävs, enligt riksdagens beslut, den sista juni 1995. Det
förutsätter utarbetas för företräd-att ett studenternasnytt system att utse

vid universitet och högskolor.are
på två,Direktiven pekar principiellt olika, modeller för att utse stu-

dentrepresentanter. Den innebär studenterna i allmänna valattena an-
ordnade respektive universitet eller högskola väljer sina företrädare. Iav
den andra modellen överlämnas rätten studentrepresentanternaatt utse
till eller flera sammanslutningar studenter. ärDet emellertid inteen av
nödvändigt och modell tillämpasatt vid samtliga universiteten samma
och högskolor. Möjligheten låta valförfarandet variera läro-mellanatt
sätena bör enligt direktiven prövas.

Två förutsättningar i direktiven är centrala för hur studentföreträdar-
skall För det första skall detutses. klart reglerat hur studentföre-na vara

trädarna och studenterna skall möjlighetutses överklaga univer-attges
sitetets eller högskolans beslut beträffande studentinflytandet. Det be-
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måste 1994:vår i valförfarande SOU 47uppfattning huvuddragenenligttyder att ett
företräd- Kapitel 4skall studenternasförordning. För det andraregleras i lag och

pâ sådant sätt höga kravdet representa-att garanterarutses ettare
åtgärder underlättar sti-prioritering ochtion. viDet somavser som en

i vilken deras företrädare idelta i denmulerar studenterna att process
universitet högskoloreller utses.

Även författning reglera hur studenternasär nödvändigt idet attom
vårär ambition valförfarandet skall haföreträdare skall attutses en

efter varje universitetsutformning med möjlighet till anpassningflexibel
årens utvecklinghögskolas förutsättningar. haroch lokala De senaste

högskolor väsentligt ökad frihet själva bestäm-universitet och attgett en
vi, utformaöver sin interna organisation. fel,Det attvore menar numa
universitetensvalförfaranden tvingar fram anpassningar i ochett som
återinförainterna arbetsorganisation.högskolornas Det att reg-vore en

avskaffats förtecken. är viktigtlering just med andra Det attsom men en
anpassning eftercentral reglering inte hindrar lokal valsystemenaven

de olika lärosätenas förutsättningar.
företrädare för universitetens och högskolornas ledning-I samtal med

någrai framförts varje lärosäte bör avgöra hurhar sammanhang attar
studenternas företrädare skall överföring beslutsrättenI denutses. av

frånägt till universiteten högskolorna regering, riksdagochsom rum
och centrala myndigheter finns det ingen anledning, göraattanser man,

för studentföreträdare i universitet högskolorundantag hur och utses.
också påpekar universiteten och högskolorna har anordnaMan att att

val lärarnas till olika beslutsorgan inom lärosätet. Detrepresentanterav
också ståskulle i överensstämmelse synsättet universitetmed elleratt ett

högskola är dess lärare och studenter.en
åtskillnadHögskoleförordningen gör mellan lärareklar och stu-en

denter. de beslutsorgan där lärare är ärI och studenter representerade
den grundläggande principen lärarsidan alltid inneha flertaletskallatt

förhållandeStudenterna är alltid i minoritet iplatserna. till lärarna.av
Lärarna är vidare anställda universitetet eller högskolan. Studenternaav

Ofrånkomligtär där tillfälligt för utbilda sig. har lärarna starkareatt en
ocksåställning än studenterna har intressenoch de andra bevaka.att

svårtMot den bakgrunden kan det vinna förtroende blandatt stu-vara
fördenterna ordning där universitet högskolaeller har be-ett atten en

sluta hur valav studenternas genomföras.skall Dettarepresentanterom
också framhållitshar vid samtal med företrädare för studenterna och de-
sammanslutningar. central reglering valförfarandet är nöd-Enras av

vändig, direktiven förutsätter, för förtroendefull samverkan mel-som en
fråg-lan studenterna universitetet högskolan ioch eller dessa och andra

or.
föreslåDet utesluter inte vi längre fram kommer universi-att attsom

högskolornaoch har för val studenternas företräd-teten ansvaret att av
pågenomförs sättkorrekt eller universiteten högskolornaochett attare

kan komma överens med studenterna lokala anpassningar i ettom cen-
valförfarande. måste påtralt reglerat Regelverket emellertid avgörande

punkter fastställt riksdag och regering.vara av
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Studenterna har alltid rätt till representation i de beslutar i SOU 1994: 47organ som
utbildningsfrågor. Universitetens och högskolornas styrelser kan inrätta Kapitel 4
andra rådgivande,beslutande eller för exempelvis lokalförsörj-organ,
ning, antagning eller internationellt samarbete med förrepresentanter
studenterna. Hur frågaskall är förrepresentanter det enskildautses en
universitetet eller den enskilda högskolan. Det hindrar inte deatt utses
på sätt studentrepresentanterna i de i vilka studenter-samma som organ

har rätt till representation. Den författningmåssiga regleringenna av
hur studentrepresentanter skall bör emellertid endast deutses avse or-

i vilka studenterna enligt gällande lag och förordning har rättgan till
representation.

Som framhållitvi tidigare är studenternas rätt till inflytande i univer-
sitet och högskolor knuten till bevakning utbildningsfrågor.i Det ute-
sluter inte studenterna påverkakan vilja områdenatt andra inom uni-
versitetet eller högskolan visserligen sägaskan ligga utanför utbild-som
ningsområdet ändå har betydelse för studenternas möjlighetermen som

genomföra sina studier.att Ett studenthälsovårdenexempel är där an-
övergått frånharsvaret studenterna till universiteten högskolorna.och

Det kan såvälligga i universitetens och högskolornas studenternassom
intresse samarbeta inom områdendetta ochatt andra hur dettamen
samarbete skall organiseras bör fråga. Våralokal förslag när detvara en
gäller hur studenternas inflytande vid universitet och högskolorna skall
säkras utbildningsbevakning och vad hör med den.avser som samman

4.2.2 påKrav valmodellerna

När påstatsmakten sig för hurtar studenternas företrädareansvaret vid
universitet högskoloroch skall krävs det de regler ställsutses, att som

är klara och tydliga. följandeI det någradiskuterar viupp de kravav
påbör ställa regelverket någraoch principiella frågeställning-som man

kraven upphov till. Därefter redogör vi för de olikaar som modellerger
för studentrepresentanteratt utse vi bör finnas och därmedsom anser
författningsregleras villkoren för tillämpa densamt eller andraatt ena
modellen vid lärosäte.ett

Demokratikravet

Alla studenter vid universitet eller högskolaett har rösträtt eller ären
valbara till de vid universitetet eller högskolan i vilkaorgan studenterna
har rätt till representation. Därav följer inte självklarhetsom en vem

faktiskt är röstberättigad och Valbar. Medsom student enligt hög-avses
skoleförordningen den är till och bedriver högskoleut-antagensom
bildning. Antagningen skall kurs eller utbildningsprogram forsk-avse
arutbildning nedan. Med bedriver högskoleutbildning förståsbörse

ifråga påbörjatverkligenatt den utbildningpersonen till vilken han el-
ler hon är för kallasantagen student. I realitetenatt är det liktydigt med
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SOU 1994: 47röst-Förutbildningen.sig, registrerat sigskrivit instudenten etc.att
båda Kapitel 4bör kravenhögskolauniversitet ellervidvalbarheträtt och ett en

Några på visstkravstudent.aktivskalldvs.uppfyllda, varamanvara
inte ställas.bör däremotliknandeellerstudieresultat

gör tillfälligtstudentsannolikt dendiskvaliñcerarDefinitionen som
studentkår nation del-ielleriför arbeta atti studiernaavbrott att enen

slås rösträtt ochfastolyckligt. börvi Det atti valen. Detta voreanser
ellerinskrivna kursäralla studentertillkommervalbarhet ensom

högskola elleruniversitet ellervidutbildningsprogram ett somett en
i inomför arbetatillfälligt avbrottpåbörjat utbildning gör att enmen

nation ellerstudentförening,aktivhögskolan motsvar-universitetet eller
ande.

forskarutbildning, dokto-bedrivertill ochärStudent antagensom
på övriga studenter.villkorär valbarrösträtt ochrand, har somsamma

doktorandtjänst. Doktorand-innehardoktorandävengällerDet som
studieñnansieringssystemsammanhangetbör i härtjänst det ettses som

på student.ställningdoktorandensinverkanutan som
Även rösträtt ochassistenter harkliniskaochassistenter, amanuenser

enligtkanassistent ellerTjänststudenter.är valbara amanuenssomsom
arbetstidfullhögst hälftenomfatta änintehögskoleförordningen avmer

år. kom-är avseddaTjänsternalängstförordnandet kan attoch ettavse
forskarutbild-utbildning ellergrundläggandeutbildning,medbineras

sådan tjänstinnehavarenjåmställaär naturligtning, och det att av en
doktorandtjänst.innehardoktorandmed som

lärartjänstockså innehavstudier medkombinerakanEn student av
ingårätt i denSom lärare harhögkolan.universitetet eller attvid man

Hög-olika beslutsorganen.företrädare i delärarnasvalgrupp utsersom
exempelviskvaliñkationskrav,särskildaingaskoleförordningen anger

föreslår heller inteVii lärarvalen.arbetstid, för deltauttryckt i attatt
rösträttpå heltid, förmåste exempelvisviss tid,bedrivasstudierna att ge
rösträtthadärvid kanfinnsMöjligheteni studentvalen. att personen

sådan situation börbåde och lärare. Enstudentvalbaroch somvara
högskolansuniversitetets ellermöjligt ibörundvikas. Det att egnavara

Grundprincipen börlärarvalen.för delta ivillkorenföreskrifter attange
både studentlärare ochrösträttden haremellertid att somsomvara

utnyttjas.skallrösträttenavgör inom vilken valgruppsjälv
till utbild-Frågan rösträtten skall knutenuppkommithar varaom

följer kortare kursendastär studenterningens längd. Tanken att ensom
påpåverka hög-universitetet ellerutbildningenintresseinte har attav

rösträttuniversitet däranföras Köpenhamnsexempel kanskolan. Som
på utbildningsprogramär inskrivnatillkommer studenterendast som

filosofie kandidatexamen.motsvarande minstleder fram tillsom
är i utsträck-universitet och högskolorvid svenskaUtbildningen stor

till kurs ellerStudenten kanorganiserad i kurser.ning ett ut-antas en
årutbildningen i kurserorganiseramotiv förbildningsprogram. Ett att

ocksåär betydandevalfrihet. Detflexibilteten och studentensökaatt en
utbildningsform och de harhar valt dennaandel studenterna somav

påverkaockså utbildningen. Detkunnanaturligtvis intresse attett av
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också bådetorde principiellt och administrativt svårt fastställa SOU 1994: 47vara att
den minsta kurslängd vid vilken rösträtt skulle inträda. Alla studenter Kapitel 4

påbörjat utbildning vid universitet eller såle-högskola börettsom en en
des, utbildningens omfattning, ha rösträttoavsett och valbara i stu-vara
dentvalen.

Inte heller bör studentens rösträtt beroende eller undervara av var
vilken organisatorisk form studierna bedrivs. Studenter i decentraliserad
utbildning, distansutbildning bör påha rösträtt villkorm.m. samma

övriga studenter vid universitetet eller högskolan. Däremotsom bör stu-
derande i uppdragsutbildning inte kunna rösta eller väljas i studentval-

eftersom de utövar sitt inflytande över utbildningens uppläggning,en
inriktning på affärsmässiga villkor näretc. utbildningen upphandlas.

Det bör åldersgränsinte ställas för rösträtt.upp
En förening vid universitet eller högskola bådeett kan ha student-en
och andra medlemmar. I det fall fårstudentföreninger isom en upp-

drag studentrepresentanter vidatt lärosäteutse skall vid bedömningett
föreningens representativitet endast de medlemmarav beaktas som upp-

fyller påkraven rösträtt och valbarhet i studentvalen.
Vilka påstudenter universitet eller högskolaett faktiskt haren som

rösträtt är framgåroch valbara röstlängden. återkommerViav senare
till hur röstlängden skall upprättas, korrigeras etc.

Representativitetskravet

Representativitetskravet innebär studenternas valda ombudatt skall ha
brett stöd hos studenterna,ett vilket förutsätter studentvalen skallatt ge-

pånomföras sådant sätt högtett Valdeltagandet stimuleras.att ett Direk-
slårtiven fast framtida val studentföreträdare måsteatt hö-av garantera

påkrav representativitet. Direktiven bör härga uttryck förses om en
ambitionsnivå, åtgärderdvs. underlättaratt och främjar högtsom ett
valdeltagande i studentvalen bör tillmätas betydelse.stor

Frågan dåär vad kan tillfredsställande högtett valdel-som anses vara
tagande. studentkårsvalenI deltar mellan 10 30och student-procent av

Genomsnittet för landet torde ligga närmareerna. det lägre värdet än
det högre. Vid Köpenhamns universitet där studentrepresentanterna på

nivåeralla inom universitetet väljs i direktval deltog drygt 36 iprocent
det valet. Samtidigt är det väl käntsenaste valdeltagandet i de allmän-att

tillvalen riksdagen och de kommunala församlingarnana vida överstig-
vad är i föreningslivet.normalt Det är följaktligener fögasom fruktbart
utgå från Valdeltagandetatt i de allmänna valen för fastställa vadatt som

kan tillfredsställande nivå på Valdeltagandetvara ien studentvalen. I
stället vill vi på åtgärderpeka bör vidtas för förutsättningarnasom att
för högt valdeltagande såett skall möjligt.vara gynnsamma som

Viktigast är frågorde valet gälleratt upplevs angelägna väljar-som av
och de uppfattar deras påverkaatt röst kan utgångenna att valet. I deav

samtal vi haft med företrädare för studentkårerna påpekas ofta hur
mycket lättare det är studenternaatt för olika studiesociala ak-engagera
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1994: 47SOUförutbildningsbevakning. talarDetfrågor attän itiviteter som avser
Kapitel 4lågt äveni studentvalenblifortsättningen kaniValdeltagandet även om

iaktivera sigföreningsbildningarförfinns attmöjlighetden nyasom nu
upplev-Om valen skallökautbildningsbevakningen kan engagemanget.

fråga avgörs lo-också utsträckningimeningsfulla är stor somenas som
studenternasaktivt stödjerhögskolauniversitet eller denkalt. Det som

studenternamedsamverkanochverksamhetenimedverkan ensomser
vårenligtutveckling kanhögskolanstillgång universitetets ellerför me-

från sidastudenternashögrebetydligtmedräknaning ett engagemang
studentmedverkan.återhållsam tillinställninglärosäten medän meren

organisationenochvalförfarandetockså självaväl belagtärDet att
insatservaldeltagandet. Juförbetydelsekring valen har sommerstor

valdeltagande.högrerösta, destoför väljarnaunderlättaförgörs attatt
möjlighetöppettider,valkretsindelningar,tillgänglighet,Vallokalernas

frågor behandlasDessabetydelse.härharpoströstningtill storm.m.
olikamöjligheternaskall bara konstaterashär attoch att genomsenare

kostnadsfråga. Enbartdelvis äråtgärder valdeltagandethöjapraktiska en
400 000 ochmellanuniversitet kostarKöpenhamnsvidpoströstningen

S00 000 kronor.
också beroende mandatpe-ärrepresentativitetStudentföreträdamas av

itillbringarrörlig ochutomordentligärlängd. Studentgruppenriodens
år högskolan.universitetet ellervid2 och 4mellanallmänhet endast

åtminstone förtroen-medstudiernasvårigheterna kombinera tyngreatt
åtar uppdrag. Man-sig längregärnaintegör studenternadeuppdrag att

år därför mindre lämp-äränsig översträckerdatperioder ettmersom
mandatperioder. Deför längrekostnadsskäl kan talabl.a.liga även om

stäl-direktivenrepresentativitetpå studentföreträdamashöga krav som
år.änmandatperiodermeduteslutetvi finner det ettgörler meratt

tillräckligår å ombudensidan inteandraunderMandatperioder ett ger
företrädaremellan studenternasSkillnadensig in i arbetet.tid sättaatt

är elleri allmänhet valdai beslutsorganen ut-ledamöteroch övriga som
Vårt följandeockså förslag i detalltförpå år bliskulle ut-sedda stor.tre

årgång ochvarjegenomförsgår från studentföreträdare attvalatt enav
år.ärmandatperioden ett

fårdå iföreningfårpå betydelserepresentativitetKraven enannanen
hög-universitets ellerföreträdare istudenternasuppdrag ettutse enatt

avvecklamotivet förfrämstakanskebeslutsorgan. Detolika attskolas
för studenterna.föreningsfrihetenkårobligatoriet begränsarär detatt

allaöverlåta föreningfrivilligläget till stu-i representeraAtt det atten
måste utomordentligtställaicke medlemmar,ochmedlemmardenter,

i dettarepresentativitetpå representativitet. Medföreningenshöga krav
universitet ellermåste vidstudenternaandelensammanhang ettavavses

därOm förening,föreningen.iär medlemmarhögskola en-ensomen
på högskolan äruniversitetet ellerstudenternamindre andeldast aven

måstefår studenterna detföreträda allauppdragimedlemmar, att anses
sammanslutning-obligatoriskadär deän situationstötande dagensmer

alla studenter.åtminstone sägasi formell mening kan representeraarna
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Det angivna motivet för kårobligatorietavvecklaatt obligatoriet SOU 1994:att 47-
inskränker föreningsfriheten och direktivens tydliga krav, Kapitel 4att ett nytt-

för studentrepresentantersystem att vidutse universitet och högskolor
måste höga påkravgarantera representativitet, gör vi är tveksammaatt
till det överhuvudtaget är möjligtom frivilliga förening-att acceptera att

skall kunna representativa för samtligaar studenter vid univer-anses ett
sitet eller högskola. Det har olika föreningarsagts bildaren att om ett

för studenternasgemensamt företrädareatt utse skulleorgan de tillsam-
kunna uppnå tillfredsställandemans representativitet. Alldeles bort-en

från de praktiskasett problemen med nettoräkning medlemmarna,av
kontroll medlemsmatriklar bör de samverkande föreningarnaetc.av ha
utbildningsbevakning sitt ändamål, dvs. det är tveksamtsom om man

uppnåför tillfredsställandeatt representativitet skall kunna luta sig mot
föreningar intresse för utbildningsfrågor.utan

Hur andel studenternastor vid universitet eller högskolaav ett en
skall förening ha medlemmar för den skallen attsom representa-anses

Någottiv förhand givet på fråganden finns inte. Ställersvar man
såkravet högt alla studenter vidatt universitet ellerett högskola skallen

medlemmar i föreningen för detvara skall uppfylltatt kommeranses
modellen i praktiken aldrig kunna tillämpas.att Inte olika för-ens om
eningar samverkar kommer uppnås.kravet att

Ställer kravet lägre, exempelvis än hälftenman att studenternamer av
vid universitet ellerett högskola skall medlemmar i föreningenen vara
för den skallatt representativ för alla studenter, kan kravetvara tillgo-

pådoses vissa universitet och högskolor. Ur demokratisk synvinkel kan
så lågdock representationsgrad ifrågasättas.en Det betyder närmareatt

hälften studenterna universitetet eller högskolanav inte har möjlig-
påverkahet utbildningsbevakningen,att inte de allaens om samman-

sluter sig i konkurrerande förening.en

Stabilitets- och kontinuitetskravet

De obligatoriska sammanslutningarna uppvisar betydande stabiliteten
långsiktighetoch i verksamheten rörligaden medlemskåren,trots Vis-

kårernaserligen har haft perioder nedgång svårighetermedav att re-
krytera kompetenta förtroendevalda och funktionärer det helamen

präglastaget verksamheten långsiktighet ochav ansvar.
Vi det fördel såvälför studenternaser som fören universitetensom

och högskolorna utbildningsbevakningen även i framtidenom präglas
långsiktighet och stabilitet. Det förutsätterav studenternas inflytandeatt

även i fortsättningen är knutet till olika föreningar. I de valmodeller
vi i följandedet redovisar är utgångspunkternasom de skallen av att

stimulera föreningar delta i valen.att Ett valsystem med personvalrena
är mindre lämpligt. Istället föreslår vi studentvalenatt genomförs som
val mellan olika listor med starkt inslag personval.av

Det är också angeläget den valmodell,att respektive uni-som man
versitet eller högskola väljer, har förutsättningar tillämpas överatt en
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1994:SOU 47by-allvarligt försvagasskulleTilltron tilltidsperiod.längre systemet om
4Kapitelöverväganden.valtaktiskainslag iuppfattadesmodellte somav

Studentkårer-nuvarandepräglar dekontinuitetochstabilitetDen som
kårernas möjlighetergodamedsambandsannoliktharverksamhetnas

medlemsanslutningenobligatoriskaDenverksamheten.finansieraatt
studentersamtligaavgifterrättighetenmedtillsammans uttaxeraatt av

för verksam-ekonomisk basstabilsammanslutningardagenshar gett en
avgiftenobligatoriskahållpå är just denredovisasSomheten. annat

effektivbedrivamöjligheter ut-sammanslutningarnasför attcentral en
studie-med starkareverksamhetendelarbildningsbevakning. Andra av

kår-medaninkomstkällor,med andrafinansierasinriktning kansocial
obligator-deberoendeutbildningsbevakning är heltförutgifter avernas

iska avgifterna.
Studentkårersamtligaprincipgör imedlemstalkrympandeUtöver

kommastudenterna kanavgifterfrivilligadebedömningenden att som
än deväsentligt lägreföreningarna kommervilja betala att av-att vara

ekonomiska förut-Destudenterna.obligatorisktidaggifter uttas avsom
drastisktutbildningsbevakning kommereffektiv attsättningarna för en

i utbild-kontinuitetstabilitet ochvår uppfattningärförsämras. Det att
ekonomiskt stödjaär bereddförutsätterningsbevakningen attatt staten

vidutbildningsbevakningensig istudentföreningarde engagerarsom
föreslå hurföljandei detVi kommerhögskolorna. attuniversiteten och

börekonomiska detvilkasådant bör utformas ochsystem resurserett
tillföras.

Självständighetskravet

beslutsor-måste i olikaarbetaoch kunnaföreträdareStudenternas utses
självständigtförhållande eller högskolanpå universitetettilliettgan

högskolan harelleruniversitetetStudenterna och gemensamtsätt. ett
blir ef-samverkanåstadkomma utbildningar ochbra mestintresse attav

angeläget,är därförsjälvständiga Detsker mellanfektiv den parter.om
för hur studenternasregler gällerdels klaraunderstrukits, attovansom

universiteten ochhögskolor, delsi universitet ochföreträdare attutses
påpåverka valförfarandet ochmöjlighetinte har annathögskolorna att

är vidareDetsådant misstro bland studenterna.skaparsätt det an-ett att
schablon-fördelasutbildningsbevakningenförgeläget ettatt resurser

undvika miss-förderas föreningarstudenterna ochmässigt sätt till att
eller högskolan.universitetetär villkoradedetankar att avom

Neutralitewkravet

studentföreningar inomkårobligatoriet öppnar förAvvecklingen nyaav
sammanslutningar-högskolor. obligatoriskatidigareuniversitet och De

sinasin verksamhet. Redanfortsättai allmänhetkommer att genomna
kårlokaler,tillgångar form bostäder,isinaerfarenheter och avgenom
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kapital, fonder kommer de ha betydande fördelar framför SOU 1994: 47attm.m. nya
någraföreningar. årEfter kan emellertid konkurrensen leda fram till Kapitel 4att

föreningar dominerar bland studenterna.nya
Neutralitetskravet innebär valsystemets tekniska utformning elleratt

resurstilldelningen till studenterna fåroch studentföreningarna inte
Äveneller flera föreningar missgynnaoch andra. universitetengynna en

måsteoch högskolorna påobservera förhållandekravet neutralitet i till
olika studentföreningar.

Det har hävdats val mellan listor leder till politiseringatt stu-en av
gårdentvalen. Det inte utesluta olika partipolitiska fackligaelleratt att

grupperingar kommer aktivera sig i valen. årDet emellertid närmastatt
oundviklig konsekvens studentvalen öppnas för allaatten typerav av

grupperingar. förbjudaAtt eller föreningar med viss inrikt-grupper en
åskådningning fråneller aktivera sig bland studenterna och delta iatt

valen är inte möjligt. Det kan knappast inskränkningaraccepteras att
görs i friadet föreningslivet.

4.2.3 ñrModeller ñreträdare Eratt utse studenterna

alltsåDet är vissa villkor och förutsättningar vi att ett systemsom menar
för studentföreträdare vid universitet högskoloratt utse och skall upp-
fylla. direktiven påpekasI för KAK:s arbete dessutom skallatt systemet
skapa goda kontakter och god samverkan mellan universiteten hög-och
skolorna och dess studenter det skall främja aktiv studentmed-samt att

alltsåverkan. Det är angeläget understryka den modellatt skallatt som
ersätta de obligatoriska sammanslutningarnas rätt studentföre-att utse
trädare inte syftar till minska eller försämra möjligheternaatt för ak-ett
tivt studentengagemang vid universiteten eller högskolorna. Ambition-

såsom den har kommit till uttryck i regeringens propositioner, ien,
riksdagens beslut och i direktiven för KAK, är stärka förut-attsnarare
sättningarna för aktivt och demokratiskt studentinflytandeett vid uni-
versiteten högskolorna.och

Valpromemorian

Som vi tidigare visat tvådirektiven principiellt olika vägaranger att utse
studenternas företrädare vid universitet och högskolor, nämligen anting-

valförfarande ellerett representativa föreningaren genom attgenom av
studenter Påföreträdarna.utser grundval direktivens anvisningar harav

någravi utvecklat olika modeller för studentföreträdarna.att Dessautse
har redovisats i KAK:s promemoria Hur skall studenternas företrädare
i högskolan efter obligatoriets avveckling.utses Promemorian har
sänts till samtliga universitet och högskolorut studentkårertill allasamt
och nationer tilloch SFS för kommentarer och synpunkter.

I promemorian behandlar vi fyra modeller bygger valförfaran-som
de och modell där förening eller flera fårföreningar i uppdragen en att
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fy- SOU 1994: 47högskolor. Följandeföreträdare vid universitet ochstudenternasutse
Kapitel 4behandlas.modellerra

Modell Direkta val

före-direkta val sinai allmännamodell deltar alla studenterI denna av
högskolan i vilkauniversitetetinom ellerträdare till alla de stu-organ

rätt till representation.denterna har

Indirekta valModell

tilli allmänna val ombudsamtliga studenterdenna modell deltarI av
istudentrepresentanter deFörsamlingen allastudentförsamling. utseren

rått tilli vilka studenterna haruniversitetet eller högskolaninomorgan
representation.

Modell Kursmodellen

på kursprogramämne ellermodell samtliga studenterI denna utser en
studentförsamling. Församlingen allainstitution tillombad utseren

högskolan ii inom universitetet ellerstudentrepresentanter de organ
rått representation.vilka studenterna har till

Modell Föreningsmodellen

högskola representativrespektive universitet ellerl denna modell enger
föreningar i uppdrag studenternas företräd-förening eller flera att utse
universitetet högskolan i vilka studenterna hari de inom ellerare organ

föreningarna år interna fåreningsangelä-rått till representation. Val i
genheter.

Remissopinion

från Studentkårerinkommit 11Yttranden KAK:s promemoria har
inklusive SFS 12 universitet och högskolor. 5 fall har universitetoch I

studentkårhögskola lämnat Sammanlagteller och yttrande.gemensamt
28 Samtliga universitets ledningar inkom-har yttranden inkommit. har

kårernamit liksom tongivande vid universiteten.med synpunkter de
remissammanställning redovisas i bilagaEn

kårerhögskolorDe universitet, och kommenterat modellernasom
någon påkonstaterar dem är möjlig tillämpa det lärosätet.att attav egna

på Någralämnat förslag alternativa modeller. vill dock kunnaIngen har
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kombinera de olika modellerna eller använda modellerna parallellt in- SOU 1994: 47
olika delar universitetet högskolan.eller Kapitel 4om av

Två modeller tilldragithar sig särskilt intresse nämligen modell 2
med indirekta val och modell föreningsmodellen. princip samtligaI

förespråkarstudentsammanslutningar sig studentrepresen-yttrat attsom
val bland samtliga studenter vid universitetet ellertanterna utses genom

kårer fråganhögskolan. De sig i dock direkta valyttrat attsom anser en-
påärdast möjliga mindre högskolor. Samtliga avvisar modell kurs-

påmodellen, inte praktiskt möjlig tillämpa lärosätetdetattsom egna
kårer, kårvalen, påpekaroch del tillämpar modellen i deatten som nu

förändringar i universitetenssker och högskolornas organisationsom
gör inte kårerden kan användas i fortsättningen. i förDe ochatt som
sig tänkakan sig tillämpa föreningsmodellen instämmer i kravetatt att

måsterepresentativitet sådemokratiska skäl sättas högt model-attav
gårlen i praktiken inte tillämpa. Sammanfattningsvis kan konstate-att

studentkårerna starkt stöd för den indirekta valmodellenatt ettras ger
med studentförsamling.

De universitets- och högskoleledningar sig överyttratsom promemo-
förespråkarrian i allmänhet Någraföreningsmodellen.modell anser

påemellertid kravet representativitet utesluter modellen och denatt ser
indirekta valmodellen det bästa alternativet. Andra krav-attsom menar

på representativitet inte bör ställas högre än vad gälleret försom nu
kårvalenvaldeltagandet i dvs. mellan 10 30och för det skallprocent att

acceptabelt tillämpa föreningsmodellen. Linköpings universitetattvara
möjligt pådet tillämpa variant kursmodellen.attanser en

bådeValen Bådekan direkta indirekta. kåreroch de uni-och devara
förespråkarversitet och högskolor valförfarande indi-ett attsom anser

rekta tillval studentförsamling framhållerär det lämpliga ochmesten
direkta val endast är tillämpbara de minsta högskolorna.att

Kommentarer till remissopinionen

Vi direktval många gångerstudentföreträdarna kanattanser av vara ur
demokratisk synvinkel åtminstonetilltalande påoch det vissa mind-att

eller medelstora högskolor med begränsat antalettre representanter
ocksåväljasskall kan Fråganadministrativt fördelaktigt.som vara om

studentvalen skall direkta frågaeller indirekta bör för detvara vara en
enskilda lärosätet och dess studenter avgöra.att

Däremot är vi tveksamma till möjligheten studentrepresentanternaatt
påstudenterna kurs eller iutses klass sina fö-attgenom etc. utseren en

reträdare. I de visamtal haft företrädaremed för vissa universitet och
Studentkårerhögskolor och sådanthar skälen för valförfarande variten

dels tillämpas sådantdet idag, dels valförfarandeatt sinatt ett tar ut-
gångspunkt i utbildningssituationen, vilket bör den primära grund-vara

för studenternas inflytande. Med begreppen kurs eller klass för-en etc.
fångasöker för sammanhållenuttryck undervisningsgrupp.ettman en

Någon vedertagen definition finns emellertid inte. framhållsOch isom
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1994:SOU 47högskolornas internauniversitetens ochförändrasflera yttranden or-nu
Kapitel 4utbildningsutbud medflexibeltriktningganisation i storamot ett mer

utbildningsinsättamöjligheter för den enskilde studenten att samman
sammanhållenönskemål. undervisningsgrupp sak-efter Begreppetegna

utbild-den högremening inom delardärigenom praktisk stora avnar
genomförainte möjligthelt enkeltningen. Det kommer attatt envara

ocksåärklass Detbegreppen kurs ellervalprocedur baserad etc.
kravställer vissavalförfarandecentralt regleratveksamt ettatt som

tillorganisation. kan ledahögskolornas interna Detuniversitetens eller
påverkaskommainterna organisationen skulle kunnaden attatt av

för utbildningen, vilketär lämpligahänsyn än vad deandra mestsom
stå nyligenfår för avregleringi strid med syftet den som genom-anses

arbetsorganisation.universitetens högskolornasförts när gäller ochdet
således regelverk förfinner inte meningsfullt utarbetaVi det ettatt ett

kårerhögskolor ochvalförfarande i alla universitet,stort sett av-som
praktiskt tillämpbar i denintevisar och dessutom kommer att varasom

påpeka universitet hög-ochhögskoleorganisationen. Vi vill dock attnya
både möjlighetdirekta indirekta val, harskolor, när det gäller och att

på sådant iorganisera Valkretsar sätt studenteratt ut-ett gemensamma
bildningar röstar i valkrets.samma

såledesförordar skallVi studenternasatt representanter utses genom
högskolorvalförfarande där samtliga vid universitet ochstudenterett

förfaringssätt uppfyllerrått och möjlighet delta. Etthar annatatt som
fritt föreningslivrimliga demokratiska och kan stimulerakrav ettsom

svårthögskolorna är finna.vid universiteten och att
rimlig avväg-uppgiften är emellertid fastställaDen grannlaga att en

i förordningning mellan vad bör regleras lag och och vad kansomsom
enskildalämnas till enskilda universitetet eller den högskolan be-det att

Å reglering universitetens ochsluta. sidan har den centrala styrsomena
Åarbetsförhållandenhögskolornas interna organisation och avvecklats.

sidan rättssäkerheten och studenternas förtroende förandra kräver val-
är tydligt utformade och allade klart och deatt attsystemen stu-ger

på Vårmöjlighet i likvärdiga villkor. strävan är,denter delta valenatt
förslag tillvi redovisar i det följande, utarbeta valsystematt ett somsom

både är praktisktuppfyller rimliga rättssäkerhetskrav hanter-och som
minimum föreskrifter.bart med centralt regleradeett av

alltså långsiktigtVi direkta indirekta möj-eller val den endaser som
ligheten företrädare. Samtidigt flerastudenternas har universi-att utse

förespråkatoch högskoleledningar fleraeller samverkandetets- att en
föreningar vid universitetetstudenter eller högskolan skall kunnaav ges
rätt samtliga studentföretrâdare. förutsätter föreningenDetatt utse att

föreningarna tillsammanseller kan representativa för stu-anses vara
denterna vid universitetet högskolan. Om föreningseller representa-en
tivitet inte prövas i allmänt val kan den uppskattas mäta hurattgenom

andel studenterna vid universitetet eller högskolan är med-stor av som
måstei föreningen. Somlemmar vi tidigare den andelen sättasangett

högt för förening skall samtliga studenter vidatt representeraen anses
universitetet eller högskolan.
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vid universitet SOU 1994:Vi minst 70 eller 47studenterna ettatt procentanser av
förening eller de samverkande Kapitelhögskola skall medlemmar i den 4varaen

anspråk pågör samtliga vidföreningar studenteratt representerasom
måstelârosâtet. Medlemstalen därvid nettoräknas dvs. student ären som

gång. våri flera föreningar räknas är bedömningmedlem bara Deten
fåtaldet endast högskolor möjligt tillämpakommeratt ett att attvara

föreningsmodellen.det vi här kallar Eftersom modellen har starktett
stöd flera universitets- högskoleledningar redovisar vihos och regler-en

måsteing de villkor uppfyllda för universitet elleratt ettsomav vara en
högskola skall kunna överlämna rätten studentföretrâdarna vidatt utse
universitetet eller högskolan till flera samverkande föreningarelleren

studenter.av

4.2.4 Valförfarandet

det följande redovisar vi hur studenternas företrädareI skall enligtutses
två frågade huvudmodeller vi redovisat ärDet dels allmännaovan. om

val där studenterna antingen sina studentföreträdare direkt ellerutser
indirekt via studentförsamling, dels modell där rätten att utse stu-en en
dentföreträdarna överlämnats till förening. Vi inleder valförfa-meden

beskriverrandet och först uppgifter ärde de för universi-som samma
frågaeller högskolan det är direkta indirektaellertetet oavsett om om

val. Därefter beskrivs särskilt vad gäller för direkta respektivevalsom
indirekta val och avslutningsvis behandlas föreningsmodellen. Genom-
gången bygger studenterna har rätt representeradeatt att trevara
nivåer vid universiteten och högkolorna, vilket gäller för universitetnu

högskolor nivåernaoch med forskningsorganisation. De är institu-tre
tionsnivå, fakultetsnivå styrelsenivå.och årAv dessa i förutomstort sett,

två nivåervissa specialorgan, fakultetsnivånendast reglerade nämligen
styrelsenivån. Påoch måstehögkolor fakultetsorganisation hög-utan

åtminstoneskolan inrätta beslutsorgan för grundutbildning medett
studentrepresentation.

Antalet beslutsorgm där studenterna har rätt till representation varie-
universitet högskolor.mellan olika och Antalet studentrepresen-rar

ocksåuniversitetets högskolansär beroende eller storlektanter av men
organisation.dess interna Det kan inte uteslutas ökade frihet-denattav

vid högskolor självauniversitet och bestämma internadenatten om ar-
betsorganisationen leder till minskad studentrepresentation. Vi har lik-

utgå frånväl valt arbetsorganisationden och det antal studentrepre-att
idag det normala de större högskolorna univer-ochsentanter som

siteten. fåDär arbetsorganisation bedöms betydelse för valför-en annan
farandet komnenteras det särskilt.m.m.
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företrädareStudenternas i val SOU 1994: 47utses
Kapitel 4

uppgifter för universitet och högskolorAllmänna

universitets eller högskolas styrelse beslutar studenternas fö-Ett omen
reträdare skall val eller representativ föreningutses stu-avgenom av en
denter.

ocksåstyrelsen sig för valförfarande denHar beslutat harett att ta
ställning till direkta indirekta ärdet skall eller val. Det emel-om vara

fråga teknisklertid i mening. Universitetet eller hög-ettom ansvar
till genomförs, nödvändigaskolan har val administrativaattatt attse

anslås,ekonomiska föroch valen det centrala regelverketattresurser
följs har däremot inget för inflytande överDe eller hur stu-m.m. ansvar

genomför sina valkampanjer, vilkadenterna kandidater nomineras,som
frågorhur samverkan etableras mellan olika föreningar är förDetetc.

studenterna själva och deras föreningar.
ligger emellertid i närDet sakens styrelsen beslutar val-natur att om

åsiktförfarande den företräds studentföreträdarna i styrel-m.m. som av
tillmäts särskild vikt. driva igenomAtt valmodell studenter-motsen en
vilja riskerar komplicera själva genomförandet valen ochatt attnas av

förfarandet utsätts för överklaganden.
universitetetDe beslut eller högskolan fattar med anledning valenav

kan överklagas till högre instans.

Valnämnd

För organisera och genomföra valen skall styrelsen tillsätta val-att en
nämnd. Universitetets eller högskolans styrelse kan besluta deatt upp-

åvilargifter i samband med valen enligt gällande regler styrelsensom
överlåtas påhelt eller delvis kan Valnämnden intedock beslutet valatt

skall genomföras.
Valnämndens uppgift år förbereda, planera och genomföra valen.att

Nämnden beslutar ändringar i röstlängd, utformning valsedlar,om av
rösträknareanordnar Universitetet eller högskolan för attm.m. svarar

ändamålsenliganämnden tillräckliga kansliresurser, tillgånghar lokaler,
nödvändigtill utrustning, telefon m.m.

Valnämndens såledesbeslutskompetens fastställs universitetets ellerav
högskolans styrelse. Flera beslut kan komma under tidspress ochatt tas

ärdet angeläget nämndens ingerarbete förtroende hos studenterna.att
beståNämnden bör därför företrädare för universitetet eller hög-av

skolan och för studenterna. Den bör ha minst fem ledamöter, för-med
mångaordföranden lika företrädare för universitetet eller hög-utom

skolan för studenterna.som
Studentrepresentanterna Valnämndeni studenternas före-utses av

trädare i universitetets eller högskolans ocksåstyrelse. Det skulle vara
föregåendemöjligt väljs dåde i val nämnden huvudsakligenatt harmen

praktiska uppgifter är detta enklare förfaringssätt föredra. Universi-att
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högskolanseller företrädare universitets- SOU 1994:eller högskole- 47tetets utses av
Ävenstyrelsen. ordföranden bör universitetets eller högskolans Kapitel 4utses av

styrelse. Risken för väljer ordförande förstyrelsen Valnämndenatt en
fårsaknar studenternas förtroende bedömas liten. För val-attsom som

måste så-nämnden skall fungerakunna effektivt och smidigt den ha en
dan sammansättning inger förtroendeden hos studenterna, vilketatt na-
turligtvis styrelsen har beakta i sitt val.att

kan iDet och för sig finnas skäl i inledande skede till val-att ett
nämndens ordförande välja utanför högskolevärlden. Riks-en person
skatteverket och dess länsorganisation för de allmänna valenansvarar
till riksdagen och de kommunala församlingarna. Om ordföranden ut-

på förslag länsskattemyndigheten i det län där universitetet ellerses av
såhögskolan ligger kan den erfarenhet och kunskap hur valom orga-

niseras och genomförs finns inom länsskattemyndigheten tillförassom
studentvalen.

Tid för val

Studentval framhålls avhållasska, gång år. De nyvaldasom ovan, en per
bör tillträda sina vid terminsstarten. betyderrepresentanterna Detposter

studentvalen bör äga bör terminsslutet föratt mot attrum avse en man-
datperiod tvåsträcker sig över de kommande terrninerna. Det kansom
alltså fråga påbli på våren.val antingen hösten eller Universitets-om

högskolestyrelseneller bör med hänsyn till förutsättningarlokala avgöra
läsåretnär under valen lämpligast äger Beroende valen skerrum. om

under vårterminenhöstterminen eller under bör mandatperioden för de
nyvalda studentrepresentanterna börja den l februari respektivesenast
den 1 september. När universitetet eller högskolan väl bestämt sig för
under vilken termin påvalen skall genomföras är beslutet sätt och vis
oäterkalleligt. ändringEn innebär mandatperioden för studentföre-att
trådarna ändras. ekonomiskaAv och praktiska skäl kan endast fram-en
flyttning valdagen bli aktuell. börDet möjligt flytta fram val-attav vara

årdagen halvt för studentföreträdarna enig styrelse gör fram-ett om en
ställan härom till regeringen.

månaderSenast innan valet skall styrelsen meddela närtre val skall
be-äga Om ägervalen i början maj bör styrelsen lämnarum. rum av

utgångensked valdagarna månad.vid januari Sker ivaletsenastom av
december bör valet i början september.senastannonseras av

Kombination listvaI-personval

person-Valen genomförs val mellan olika listor, intedvs.som som rena
val. finnsDet flera Studenternaskäl för avvisa personval. befin-att rena

såsig kort tid vid universitetet eller högskolan fårhan eller honner att
svårt vinna sympatier för sitt utanför den närmasteatt utbild-namn
ningskretsen. Om personval tillämpas exempelvis till universi-Uppsala
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konsistorium eller till universitetets fakultetsnämnder SOU 1994:kom- 47tets en av
den valda studentledamoten sannolikt stödjas liten andel Kapitel 4attmer av en

Både svårighetenröstberättigade.de för enskild student drivaattav en
kampanj för sitt göraoch sig känd bland sina förkamrater talarnamn

Om fleradetta. studenter konkurrerar platserna kan det räcka medom
ocksålitet röstunderlag förmycket väljas. Personval kan leda tillett att

svårigheter upprätthålla kontinuiteten i utbildningsbevakningen.att
småI direktval till, framför allt mindre, institutioner och mycket

högskolor skulle val mellan olika kunna alternativ.ettpersoner vara
kvarstårFortfarande risken för bristande kontinuitet i utbildningsbevak-

påningen. börInte heller dessa institutioner högskolor,och för-man,
hindra föreningar ställa i valen vilket innebär personval ochatt attupp
listval förekommer svåröverskådligtparallellt. gör valförfarandetDet
och komplicerat.

framhållit långsiktighetSom vi tidigare medför kraven konti-och
nuitet i utbildningsbevakningen studentinflytandet organiseras i för-att

ocksåeningar. vårDet är viktigt för uppfattningett argument att stu-
dentvalen skall val mellan listor. Det gäller studentvaletoavsettvara om

ellerdirektval studentrepresentanter det valavser av om avser av repre-
till studentförsamling.sentanter en

Vi emellertid det finns skäl personvalet större in-att att ettanser ge
ânslag vad är falletnormalt i val olikamellan listor. Studenternasom

befinner sig relativt kort period vid universitetet eller högskolan ochen
svårtdet kan för studenterna hinna sätta sig in i vad de olikaattvara

åsikterföreningarna högskolefrågor.har för på basnivån,i Inte minst
institutionsnivån, mångaexempelvis kan fördet intressant attvara mera

pårösta påviss kamrat än lista. Möjligheten förena listval medatten en
ocksåpersonval kommer prövas i de allmänna valen.att

föreslårVi studentvalen genomförs kombinerade list- ochatt som
frånpersonval. Erfarenheterna är goda Köpenhamns universitet där en

sådan modell tillämpas. harDen dessutom likheter med den val-stora
modell tillämpas i de allmänna fråndanska Erfarenheternavalen.som

ocksåliggerDanmark till grund för förslaget öka inslagetattom av per-
Ökatsonval i de svenska allmänna valen förts fram i betänkandetsom

personval SOU 1993:21. Vid det valet till konsistoriet vidsenaste
Köpenhamns universitet utnyttjade S6 studenterna möjlig-procentca av

påheten rösta de allmännaI danska valen utnyttjar iatt person. genom-
snitt 50 röstandede möjligheten röstaprocent attav person.

Vi det viktigt påstudentvalen kan genomförasatt enkelt ochanser ett
administrativt okomplicerat Påsätt. universitet frå-kan detett stort vara

årvarje tillsätta över 0001 studentföreträdare. Självaatt procedu-ga om
får därför inte alltför betungande vilket måsteinnebärren attvara man

vissa inskränkningar, bl.a. i nomineringsrâttemi förhållandeacceptera
till vad gäller i samband med de allmänna valen i landet.som
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Mandatfördelning SOU 1994: 47
Kapitel 4

Valen genomförs proportionella val mellan listor. Det antal mandatsom
tillförs pålista beror det totala erhållit.antalet röster listan Visom en

jämför föreslåsnedan den modell den ovannämnda statligasom ut-av
redningen med den tillämpas vid Köpenhamns bådauniversitet. Isom

våljarenkan välja antingensystemen enbart stödja listanatt eller att
med markering sitt stöd för viss kandidat listan. Oavsetten ange en

rösten enbart listan eller listan tillfaller röstenom avser en person
listan vid mandatfördelningen olikamellan listor. Personvalet är frivil-
ligt.

bådaI modellerna sker mandatfördelningen mellan olika listor enligt
heltalsmetoden. ärDen rättvis, lättförståelig.enkel och Den innebär att
fördelningen mandaten mellan olika listor förhållandesker i tillav ett
visst jåmförelsetal beräknas dividera röstetalet med detattsom genom
mandat tilldelats listan, dvs. med 4 tills röstetalet ärsom de-osv.

mångalat lika gånger det finns mandat kan tänkas tillfalla list-som som
Följande exempel belyser metoden där studentpartier tänkesan. täv-tre

4 mandat till fakultetsnämnd eller i valkrets tilldelatsom 4en en som
platser till studentförsamling. Jämförelsetalet år understruket.en

Lista A Lista B Lista C
Antal röster 2 500 l 700 800
Mandat
l 2 500 7001 800
2 1 250 1 700 800
3 1 250 850 800
4 833 850 800

fårResultat: lista A 2 fårmandat, lista 2B mandat medan lista C blir
utan.

I nästa fördelas mandatensteg respektive lista mellan kandidater-
Därvid beaktas antalet personliga röster kandidaterna erhållit.na. som

Vi den rangordning är uppgiordatt listornaanser skallsom ut-vara
gångspunkten vid mandatfördelningen och det inte skall möjligtatt vara

med fåtalendastatt röster bryta listansett rangordning. Det är i över-
ensstämmelse vårmed grundläggande uppfattning stödja förenings-att
bildningen vid universitet och högskolor.

Fördelningen mandaten mellan kandidaterna kan ske med olikaav
metoder. Personvalskommittén förespråkar metod innebären attsom
det personliga röstetalet på måstekandidat överstiga vissen procent-en

listans samtliga röster försats kunna bryta listansav att rangordning.
Kommittén konstaterar frågadet är heltatt ochett nytt systemom att

gårdet inte någonha bestämd mångaatt mening hur kommerom som
personrösta. Kommitténatt konstaterar dock spärren bör ligga i in-att

tervallet 5-10 Det betyderprocent. kandidats personliga röstetalatt en
måste utgöra mellan 5 och 10 listans totala röstetal förprocent av att
bryta rangordningen. Avgörande för detta är lämplig spärrnivâ be-om
stäms hur andel rösternastor kommerav personligaav attsom vara
röster och hur effektiv vill personröstningen skallattman vara.
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utgår från 47SOU 1994:lista AVikan tillämpas.metodenexempel visar hurEtt
Kapitel 4Röster-personliga.250 rösterdvs 1Hälften rösterna, antas varaavovan.

på sätt.följandekandidaterna A-Dmellanfördelasna

PersonligaKandidat röster
725A
200B
100C
225D

förminst 125 rösterkrävsspärrtalet är 5 attOm vi procentantar att
kommit överoch harKandidaterna A, B Drangordning.listansbryta

väljs,Kandidaterna A och DTvå tilldelats listan.harspärren. mandat
kommit överkandidaterBland deblir förste suppleant.medan B som

på röste-kandidaternasgrundvalkandidaturvalet enbartspärren sker av
väljs istället för B.Därför Dtal.

sättas högre,spärrenpersonval kanminska inslagetVill exem-avman
Afallet 250. Endasti det härlistans röstetal, dvs.pelvis 10 procent av

visserligen hartilldelas B,når mandatetöver spärren. Det andra som
påstår listan. Urvalet mellanfått högreänfärre röster D, uppsommen

alltsånått enligt listansskertill spärrtaletkandidater intede uppsom
rangordning.

För brytametod.universitet tillämpasVid Köpenhamns atten annan
röster överstigerpersonligakrävs antaletnamnordninglistans ettatt

fårså populär han eller honkandidat ärjämförelsetal.visst Den attsom
över jäm-kommerså många krävs för mandat, dvs.röster ettegna som

Övriga får tillräck-kandidater inteautomatiskt vald.ärförelsetalet, som
nå tillförs listans röst-jämförelsetaletför tillrösterligt med att uppegna

Dåpå föreningen vidlistan. redanordning de äri den upptagna no-er
relativa lämplighettill kandidaternasmineringstillñllet tagit ställning

gårpå första till denliströsterna i handrangordningen listangenom
stårinvald, nämligen denföreningen helst villkandidat somsomsesom

på huvudsakligen personröstar kommerOm väljarnalistan.ettnummer
på kandidaternafördelas mellanbli hur mandatengenomslaget stortatt

påpå främst listan kan det tolkasLäggs däremot rösternalistan. attsom
också väljarna,föreningen gjortrangordningden accepterasupp avsom

får det avseendet är model-mindre genomslag. Ipersonrösternadvs. ett
i princip likvärdiga.lerna

enligt köpenhamnsmodellenberäkningen mandatfördelningenVid av
pågår tillfallit lista och kandi-följande ätt. Röstertill väga ensomman

på beräknas för listanlistan fördelningstaldaterna Ett ge-summeras.
antal mandatröstetalet för listan med detdividera den totalaattnom

för-1 lista 2+ l 3 vilkettilldelats plus dvs. med Alistan ett ovan ger
när-lista fördelningstalet jämnas tilldelningstalet 2 5003834 för A ut

Frånheltal. tillförs röster till det individu-högre fördelningstaletmast
erhållit, sålistan ñrdel-röstetal harella ett attsom person nummer

uppnås. tillsningstalet Blir röster över, förs dessa till andra namnet osv.
får flest röster vald enligtfördelningstalet är förbrukat. Den ansessom

följande modell.
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Lista Ats totala röstetal 2 500 fördelas. Av dessa i exemplet SOU 1994: 47antas som
1 250 röster är påpersonliga fördelasoch fyraatt kandidater Kapitel 4ovan

sätt Fördelningstalet år 834.samma som ovan.

Kandidat FrånPersonliga fördelningstaletröster
A 725 109+
B 200 634+
C 100 191+
D 225 0

erhållerKandidaterna tvåA och B de mandat tilldelats lista A isom
valet medan kandidat C blir fårförste alltsåsuppleant. B det andra man-

fåttdatet D har flera personröster.trots I det häratt exemplet motsvarar
jämförelsetalet 33 dvs. det krävs betydligt fler personliga rösterprocent
för bryta rangordningen än deatt med angivna spärrtalen.ovan

För öka personvalsinslaget kan tillämpaatt s.k. sidoordnadman en
uppställning. Det innebär listans sätts rangordning,att utannamn upp
exempelvis i bokstavsordning, och fördelningen mandaten skeratt av

påuteslutande grundval sådanpersonrösterna. En möjlighetav ger per-
sonvalet inflytande. Samtidigt ärstort det viktigt för seriöst arbetandeen
förening de väljs till ocksåolikaatt uppdrag har förening-personer som

förtroende. Ju vikt lägger långsiktighetvid och kontinuitetens mer man
i arbetet desto viktigare är det föreningens får slåvärderingar igenomatt
i rangordningen kandidaterna. såFör rörlig väljarpopula-av extremten
tion studenterna vi det viktigt valsystemet premierarsom seri-attanser
öst arbetande föreningar. Vi avvisar därför möjligheten till sidoordnade
listor i studentvalen.

utgårVi från studenternas företrädare vidatt de flesta universitet och
högskolor kommer indirekt valförfarandeatt viautses ettgenom stu-en
dentförsamling. Som vi utvecklar kommer studentförsamlingensenare
endast ha till uppgiftatt studenternas företrädare vidatt utse universitet-

eller högskolan. Näret studentföreträdarna tvåväljs i kan det häv-steg
das personvalsinslaget äratt mindre betydelse frågaän när det ärav om

direkt välja företrädareatt till olika beslutsorgan vid universitet och
högkolor. Enligt direktiven skall vi utarbeta valsystem säkrarsom en
hög representativitet för de valda företrädarna vilket vi säkrastmenar
uppnås med högt valdeltagande. Risken lågtförett valdeltagande iett

fårstudentvalen dock bedömas överhängande. Att öka inslagetsom av
personval i studentvalen åtgärdär bland andra för stimulera tillen att
större från studenternas sida i valen. Viengagemang den metodattanser

föreslås i personvalskommitténs betänkande SOUsom 1993:21 för de
allmänna valen i Sverige skall tillämpas även i studentvalen. Spärren för

personrösterna påverkaskallatt mandatfördelningen mellan kandidater-
på lista vi bör lågt.sättas föreslårVi detna skallen till-anser att vara

räckligt med fåttkandidat skallatt ha än 5 listansen procentmer to-av
tala röstetal för bryta listans rangordning.att
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SOU 1994: 47Kandidatnominering m.m.
Kapitel 4

år inte blirviktigtärgenomföras varje och detskallVal att processen
förhål-förenklingar itidsödande. En delbetungande elleradministrativt

till riksdag och kommuna-allmänna valengäller i detill vadlande som
för studentvalen.möjligtbör därförförsamlingar att accepteravara

krävas än be-bör intelista i valetställa medFör attatt merenupp
någon intelista, dennaärteckningen inte redan attupptagen annanav

någon beteckning.missförstånd förväxlas medeller kanskapar annan
föreningpå etablerad ellerNågra beteckningenkrav representeraratt en

inte ställas.föreningsnatur skall Detvissauppfyller kravdet ute-att av
föreningar deltar underetableradenaturligtvis intesluter egetatt namn

inlämnas till Valnämndenskallvalsedelsi valen. Listan eller somnamn
än de medi valet. Andra valsedlaranvändsgodkännahar att namnetatt

Sådanafår val-inte förekomma.godkända beteckningarValnämndenav
förklaras ogiltiga.skallsedlar

småpartier införas. Däremot skallNågon bör intesärskild spärr för
för listanröstberättigade studenterbiträdas antallistnamnet attettav

röstberättigademinst 50 deMinst ellerdelta i valet. 1skall procent av
listan. är bl.a.ställt sig bakom Detskriftligen hastudenterna skall en

skall förtryckas.valsedlar listans kunnaförutsättning för medatt namn
listnamnföreningar ellerskäl är det angeläget deAv att somsamma

lämnar in sina kandidat-tid innan valdagenmedverka i valet i godskall
varje lista bör helstAntalet kandidaterlistor till valnämnden. vara

ocksåså många för tillgodo-valet gällerdet antal platserdubbelt attsom
mandatperioden. Till anmälanersättare underbehovet eventuellase av

från varje kandidat föreningen harskriftlig förklaringskall fogas atten
tillstånd inte finns medeller ochanmäla honom henne namnetatt
någon inom universitetet el-riktar sig tilllista samma organannan som

högskolan.ler
Några Valnämndenkandidater än ärandra de upptagnasom av

får fritt nominera kandi-inte i rättgodkända listor delta valen. Den att
gällervaldagen i de allmänna valengäller ända framdater t.o.m.som

alltså praktiska underlättaSkälen är främst bl.a.inte studentvalen. att
nomineringsrättbehovet friröstsammanräkningen. Samtidigt kan av en

dåår,då änförekommer varje studentvalen,sägas mindre val somvara
längre valtillfällena.det förflyter tid mellan

Valsedlar

förär hemliga och skriftliga. Universitetet eller högskolanValen svarar
får förekomma. Valsedlar-det finns valsedlar. Endast dessa valsedlaratt

på iutformas olika sätt, lämpligen sätt de all-kan samma somna
förmänna Efter varje skall det dock finnas platsvalen. en namn-namn

markering. Om inte förkryssas tillfaller rösten listan.namnet
Är påfråga nivåer inom universitetet högskolandet val flera ellerom

framgå exempelvis institutionsstyrel-skall det valsedeln vilketav organ,
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Är fråga till student- SOU 1994: 47fakultetsnämnd, valet valeller detsom avser. omse
är indelad i Valkretsar, Kapitel 4församlingen och universitetet eller högskolan

framgå hänförtill vilken den sig och hurskall det valsedeln valkretsav
många studentñrsamlingen tilldelats.mandat i kretsensom

Röszlängd

Vi Förord-Röstlängden funktion i alla val. ihar central atten anser
vid universitet högskolorningen redovisning studier ochav m.m.om

SFS 1993:1153 universitetskall det studieregister ochatt somanges
ocksåär upprätta ligga till grund förhögskolor skyldiga skall kunnaatt

haft före-upprätta röstlängd för studentvalen. Vid samtal KAK medatt
framhållits ñrträdare för LADOK-systemet har det det inomatt ramen

finns möjligheter i god tid innan de första student-godasystemet att
avhållsvalen studieregister kan tjäna underlag förutarbeta som som

påpekarpåröstlängder högskolor. Samtidigtuniversitet och detattman
antagningssystemet vid universiteten högskolornanuvarande och kan

karakteriseras rullande antagningssystem dvs. när röstlängd-ett attsom
sammanställs ñnns det studenter i och för sig är inskrivna vidsomen

påuniversitetet högskolan för tillfället inte registreratseller men som
alltsåoch inte uppfyller skall bedriva studier.kurs kravet de Fleraatt

ocksåkurser har utbildningen förlagd till olika institutioner vilket kan
svårtgöra det fastställa till vilken institutionsstyrelse studentenatt som

rösträtt.har
Röstlängden skall ligga framme för kontroll studenterna. Denav som

inte är korrekt i röstlängden anmäler till Valnämndendetupptagen som
frågan.besluta i Studenter rösträtt institutionerhar har vid fleraatt som

bestämmer själva rösträtten skall utnyttjas. Om universitetet ellervar
högskolan är och hänföras tillindelad i Valkretsar student kan fleraen

så självValkretsar utbildningen,med hänsyn till bestämmer studenten i
vilken valkrets han skall rösta. Beslutat inte studentemavgör Valnämnd-

tvåRöstlängden ellerligger framme veckor, därefter fastställertreen.
Valnämnden gårröstlängden. Nämndens beslut inte överklaga. Denatt

är i röstlängden rösträtt.inte har inteupptagensom

Poströstning

Val genomföraskan poströstning eller studenternaattgenom genom av-
sin rösträtt i särskilt inrättade vallokaler. Ekonomiska skäl talar förger
röstningen ägerendast i universitetet eller högskolan iord-att rum av

månganingställda Samtidigtvallokaler. universitethar och högskolor
förlagdverksamheten till olika platser. Flera studerande följer utbild-

påningen i decentraliserad form, läser kvällstid, har utbildningsuppe-
håll pågår lågtjust när valet vilket ökar risken för valdeltagandem.m.,

röstningen endast ske ikan vallokal. dag använder sig flesta,I deom
kåreroch i princip ocksåalla större, poströstning. Direktiven deav ser

77



frågavalda företrädarnas representativitet betydelse. SOJ 1994:central 47som en av
Vi därför det skall föreskrivas i val studentrepresentanter Kajitel 4att attanser av

frågaskall röstningen poströstning,ske det är di-oavsettgenom om om
eller indirektarekta val.

tvåPoströstningen bör kunna begränsas till försändelser. Ett utskick
återskick.valsedlar tillmed studenten och Särskilda röstkort, iett som

de allmänna valen, bör inte förekomma. För beskedatt attom man
fårär rätt i röstlängden bege sig till den eller de lokalerupptagen man

där röstlängden finns utlagd. bör ävenDet möjligt via telefonattvara
fåvaladministrationenmed upplysningar röstlängden.om

Information val, valkampanjerom

Studentföreningarna sköter själva sina valkampanjer. Universitetet eller
högskolan skall informera valet olika sätt, exempelvis anslags-om
tavlor, i studenttidningar, lokaltidningar informationsblad.och i Infor-

innehållamationen skall olika tidpunkter studenterna har iakt-attsom
fram till valen, när röstlängdenoch är utlagd, sista fördagtaga som var

kandidatnominering, utskick valhandlingar, valdagar, när valresultat-av
kommer föreliggaet att etc.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har styrelsen ocheller Valnämnden ställningatt ta
till följande:

Under vilken tidsperiod röstlängden kommer utlagdatt samtvara
sista dagen för klaga angå-beslut styrelsenValnämnden fattatatt som
ende röstlängden. Röstlängden utarbetas universitet och högskolorav
på angåendegrundval studentregistret. Beslut röstlängden kan inteav
överklagas.

Sista dagen för nominering kandidatlistor skall delta i val-av som
uppgift till vilket listorna riktar sig. Kandidatuppställ-samten om organ

ningarna skall skriftligt godkända kandidaterna.vara av
ÄvenDatum när kandidatlistorna offentliggöras.skall datum för

påklaga vissa tagits inte påeller finnsatt med listornaatt namn upp
Vid tidpunkt meddelas till vilka valm.m. anges. samma organ som

kommer Vidske. direktval behöver sådanainte val förrättas tillatt or-
där det finnsbara lista och antalet kandidater inte överstiger detgan en

antal angåendemandat valet gäller. Beslut nomineringen kandi-som av
dater och hur listorna är sammanställda kan inte överklagas.

Datum när valhandlingarna skickas meddelande underut samt om
vilken period röstningen äger rum.

Datum när skallvalet offentliggöras och sista dagen för klagaatt
på universitetets eller högskolans beslut med anledning valen.av

Valnämnden och valadministrationen har därefter ställning tillatt ta
frågorrad praktiska t.ex.en som
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tillkännages Valinformation tidpunkter SOU 1994: 47Hur skall valet om m.m.
påanslåsbör olika ställen i universitetens och högskolornas lokaler, Kapitel 4

publiceras olikai studenttidningar m.m.
Framtagningen röstlängd och till den läggs olikaatt att utav se

universitetet förplatser inom eller högskolan kunna kontrollerasatt av
innehållaRöstlängdenstudenterna. skall och adress alla stu-namn

rösträttdenter har uppgifter till vilka rösträtten kansamtsom om organ
Valnämnden ändringarutnyttjas. för i röstlängden genomförsattsvarar

på sätt.korrektett
3. Valkretsindelning fastställas Valnämnden eller universi-kan av av

högskolanseller styrelse.tetets
4. Valnämnden kontrollerar föreningarnas listor, stöd ide har detatt

på nivåerform namnunderskrifter, gäller för olika samt attav organ
på nivåbara kandiderar lista till etc.man en samma

Valnämnden fram valsedlar. När det gäller direktval kantar stu-
nivåerdenterna delta i val olika med olika valsedlar. Valsedlarna

innehållaskall listans listans kandidater för vilketoch dennamn, organ
fårgäller. Endast Valnämnden framtagna användasvalsedlar i valet.av

Vid val till studentförsamling kan eller nämndenstyrelsen besluta
påfördela i församlingenmandaten olika valkretsar. Nämndenattom

för finnsdet valsedlar för de olika kretsarnaattsvarar
Valnämnden7. rösträkning och tillanordnar det finnsattser perso-

förnal uppgiften.
Valnämnden avgör vilka valsedlar skall förklaras ogiltiga ochsom
beslutfattar i tveksamma fall. En valsedel är ogiltig den:om

inte är godkänd Valnämndenav-
försedd med kännetecken uppenbarligen dit med avsiktsattssom-

innehållerintereturkuverten de valsedlar Valnämndenom som-
sänt ut.

Om på fåttdet är oklart vilken kandidat listan röstberättiga-densom
stöd tillfallerdes rösten listan.

Direktval

I denna modell väljs studenternas företrädare i universitet och högskol-
i allmänna direkta bland samtligaval studenter vid lärosåtet. Valenor

sker samtidigt till alla de i vilka studenterna har rätt tillorgan represen-
såtation. Om universitetet eller högskolan beslutar kan valet även om-

fatta val studentrepresentanter till universitetet hög-ellerav organ som
skolan inrättat och beslutat skall ha förrepresentanter stu-som man
denterna.

påStudenterna är de större universiteten och högskolorna röstberätt-
nivåerigade till olika till speciellaantal beslutsorgan inomtre samt ett

universitetet eller högskolan. nivåerna.Valen sker samtidigt till alla tre
Alla vid universitetetstudenter eller högskolan röstar styrelserepre-om
sentationen och representationen i vissa centrala beslutsorgan. I valen
till fakultetsnämnd eller institutionsstyrelse röstar endast de studenter
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har sin utbildning inom fakulteten eller institutionen. vilketExakt SOU 1994: 47som
område pårösträtten skall omfatta beror universitetets eller högskolans Kapitel 4
interna organisation. Principen bör rösträtten utövas inom detattvara
område där bedriver sina studier. rösträttDen har vidman som exem-
pelvis olika institutioner eller i olika kategorier bör själv avgöra var
rösträtten skall utnyttjas. Beslutar inte den enskilde själv avgör val-
nämnden.

ocksåDetsamma skulle kunna gälla för valbarhet, dvs. student ären
områdebara inomvalbar det där han eller hon bedriver sina stu-egna

dier. Samtidigt ligger det i sakens teknologer ställer inomnatur att upp
fakultetsomrâdesitt och medicinare inom sitt och är närmastdetatt att

betrakta förutsättning för överhuvudtaget kunna räkna medattsom en
Någrabli vald. särskilda innehållet såledesföreskrifter med det är in-att

nödvändiga. Inte heller behöver listnamn förekomma ite valenett
nivåer. alltsåalla börDet möjligt ställa enbart i exempelvisattvara upp

fårinstitutionsvalen. påMan dock bara kandidera lista till respektiveen
nivå.

För underlätta röstningen och stimulera till högt valdeltagandeatt ett
bör universitetet Påeller högskolan indelas i Valkretsar. vissa universitet
och högskolor är indelningen tämligen självklar exempelvis efter insti-
tution, Påämne eller utbildningsprogram. andra kan det kom-vara mer
plicerat. Hur valkretsindelningen skall bör emellertid avgöras lo-utse
kalt, sådantValnämnden, och sätt det underlättart.ex. ett att ettav
högt valdeltagande. Indelningen bör emellertid beakta företrädare föratt
studenterna i styrelsen så långtoch andra centrala möjligt före-organ
träder olika delar universitetet eller högskolan. kanDet betyda attav
det krävs röster för väljas till styrelsen i del universitetetattmer en av

högskolaneller än vad är nödvändigt i del.som en annan
Endast den är i universitetets eller högskolans röst-upptagensom

längd har möjlighet rösta och är valbar. l röstlängden den röst-att anges
berättigades till vilka rösträtten kan utnyttjas. Röst-samtnamn organ
längden skall läggas fram i god tid innan valet och studenterna möj-ge
lighet klaga de är felaktigt eller inte alls i längden.att upptagnaom
Röstlängden bör tillgänglig under viss för påtid därefter uni-attvara en
versitets- eller högskolestyrelsens uppdrag fastställas valnämnden. Be-av
slutet bör inte kunna överklagas.

De flesta universitets- och högskoleledningar kommenteratsom pro-
memorian Hur skall studenternas företrädare i högskolan efterutses
obligatoriets avveckling konstaterar modellen med direkta valatt av
studentrepresentanter påbara är tillämplig de minsta högskolorna. Mo-

framgångdellen tillämpas dock med god vid Köpenhamns universitet,
till är jämförbartstorlek med de största universiteten här i landet. Isom

det valet, december 1994, deltog drygt 36senaste de 28 000procent av ca
röstberättigade studenterna. börDet dock konstateras vid Köpen-att
hamns universitet skall totalt 80 studentföreträdare olika ni-utsesca
våer inom universitetet medan vid val vid universitet jämför-ett ett av
bar härstorlek i landet frågakan det 000l student-att utsevara om ca
företrädare. Det år möjligt mängden vid de störreatt representanter
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svenska universiteten gör direktvalsmodellen mindre lämplig och SOU 1994: 47att
iden praktiken endast är tillämpar högskolor där antalet studentre- Kapitel 4

understiger 100. Samtidigt är det universitetetspresentanter eller hög-
skolans interna organisation bestämmer antalet studentföreträdare.som

Indirekta val

I modellen indirektamed val väljer samtliga studenter företrädare eller
ombud till representativ församling i fortsättningen kallad student-en
församling. Universitetets eller högskolans styrelse beslutar att stu-om
dentförsamling skall inrättas vid universitetet eller högskolan.

Studentförsamlingens uppgift är studenternas företrädareatt utse
nivåeralla i universitetet eller högskolan. Antalet ledamöter bör variera

påberoende universitetets eller högskolans storlek. såAntalet bör vara
församlingen tillfredsställandestort sättatt allaett representerar stu-

denter vid universitetet eller högskolan inte större än de enskil-attmen
da ledamöterna upplever sin närvaro och medverkan i församlingen

meningsfull. Viss vägledning frånkan hämtas de nuvarandesom stu-
dentkårernas fullmäktigeförsamlingar i allmänhet förhållandevisârsom
små församlingar. Exempelvis studentkårshar Lunds högsta beslutande

51 ledamöter, medan motsvarande för Stockholms universi-organ organ
studentkår studentkårenoch för vidtets Högskolan i Växjö 41har re-

spektive 31 ledamöter. Varken Stockholms studentkåruniversitets eller
studentkårLunds företräder alla studenter vid respektive lärosäte. Där-

kommer det bara finnas studentförsamlingemot vid varje universiteten
högskola,och vilket talar för antalet ledamöter någotbör kunnaatt vara

större än vad gäller för de högsta beslutande i landets stör-som organen
Studentkårer.re
Ett sätt fastställa antalet ledamöterannat i församlingen utgåäratt att

från vad kan rimlig representativitet utgå fråndvs.som anses attvara en
antalet studenter ledamot i församlingen. kårernaFör de större kanper
varje ledamot i det högsta beslutande sägas mellanorganet representera
400 och 600 studenter medan påmotsvarande kårernaantal de mindre
är 100 Utgårmellan och 300. från påledamot 300 studenterman en ca
innebär det studentförsamlingen vidatt Uppsala universitet bör ha drygt
80 ledamöter medan församlingen vid Högskolan i KarlskronaRonneby

fårendast 15 ledamöter. Det exakta antalet ledamöter i studentför-ca
påsamlingen de olika universiteten och högskolorna bör inte närmare

regleras. Det bör endast antalet ledamöter i studentförsamling-attanges
fastställs universitetets eller högskolans styrelse ochen antalet le-av att

damöter med hänsyn till universitetets eller högskolans storlek, struktur
uppgåbör till högst 100.m.m.

Studentförsamlingen studenternas företrädare i olikautser beslutsor-
inom universitet och högskolor. Vid större universitetgan eller hög-ett

skola kan det röra sig närmare 1 000att olikautseom representanter
nivåer. Arbetet bådekan bli komplicerat och tidsödande. Samtidigt bör
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läsårets 1994: 47på SOUplats vidi de olikaföreträdarestudenternas organen vara
Kapitel 4början.

såförsamlingen tillsättssåledes den nyvaldaangeläget snartärDet att
valresul-efteromedelbartbör ägaförsta mötemöjligt. Ett attrumsom

för-möte väljerVid detta förstaterminsslutet.innanår känt, dvs.tatet
lämna förslag student-uppgiftvalberedning medsamlingen atten

beslutsorgan.i olikaföreträdare
ställ-fråga studentförsamlingenssamband medharcentralEn som

beslutarsammankallas ochpå initiativ skalldenning är vem somvems
ändamåls-Sannolikt ärarbetsordning detförsamlingens mestm.m.om

på universitetet ellerinitiativsammankallasförsamlingenenliga att av
fastställs ifunktionercentralavissa församlingensochhögskolan att av

också är delstudentförsamlingenmarkerarförordning. Det att aven
eller högskolan.universitetet

församlingens mötenledaordförandebörFörsamlingen attutse en
föremål för omröst-förslagBlir valberedningensvalberedning.och en
får Slu-flest röster.kandidat utsedddeni församlingenning somanses

på är offentliga. Beslutbegäran. Mötenagenomförsomröstning somten
inte överklagas.studentförsamlingen kanfattas i

utsträckning forma sini vissbör möjlighetStudentförsamlingen ha att
för församlingenmöjligtExempelvis bör detarbetsordning. attvara

mindretillstudentrepresentanterrättenöverlämna utseatt en grupp av
tillsätta valbe-Studentförsamlingen bör kunnaledamöter.församlingens

exempelvis fa-universitetet eller högskolan,delarredningar för ettav
sinbestår i församlingen harkultetsområde, representanter somavsom

fakultetsområdet. vissOmbudverksamhet inom representerar ettsom
fakultetsområde välja företrädare i olika beslutsorgansjälva kunnabör

bekräf-fakultetsområdet skallförsamlingen. Valenefter beslutinom av
för-ledamöterDäremot är det endastförsamlingen i sin helhet.tas avav

företrädare. rättenstudenternas Denval kansamlingen utsesom genom
någon utanför församlingen.till förening ellerinte delegeraskan grupp

val-eller högskolan resultatetmeddelar universitetetFörsamlingen av
för valdahögskolan deUniversitetet ellerproceduren. att stu-svarar

får resultatet.meddelandedentföreträdarna om
uppgiftstudentförsamlingen enbart tillEnligt här modellen harden

i universitetets eller högskolans beslutsor-studentrepresentanteratt utse
gång valbered-behöver sammanträda förFörsamlingen att utseengan.

gång studentföreträdare.för företaytterligare valning samt att aven
genomföraförsamlingen behöva sammankallas förDärutöver kan att

fyllnadsval till olika poster.
således äninga uppgifter studenter-Församlingen har andra att utse

Studentfacklighögskoleorgan.företrädare i olika universitets- ochnas
övrigt är angelägenhet för student-studiesocial verksamhet i inteoch en

får olika för-hittills bedrivas iförsamlingen. Den verksamheten som
eningar sätt studenterna själva.eller annat av

också studentfack-Om studentförsamlingen utgöra forum förskulle
diskussioner är det sannoliktliga och sociala bland studenterna att stu-

på-dåför öka. Församlingarna skulledenternas intresse valen skulle
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minna politiskaandra sammanslutningar exempelvis kommun- SOU 1994: 47om som
fullmäktige. Kapitel 4

Om studentförsamlingen det här sättet vidgade uppgifter kanges
den inte längre betraktas del universitetet eller högkolansom en av

måste friståendeha ställning.utan Den skulle fortfarande ha kvaren
den författningsreglerade uppgiften studenternas företrädareatt utse

skulle dessutom frågorbesluta i rad olika rör utbildnings-men en som
bevakning fackliga frågor.och andra och sociala Ur samhällets synvink-

finnsel det ingen anledning reglera hur studenternas fackliga ochatt so-
ciala bevakning skall hanteras i framtiden. Hår har riksdag och reger-
ing redan markerat sin inställning besluta obligatorietsattgenom om
avveckling. Enligt KAK:s uppfattning bör studentförsamlingen endast ha
till uppgift studenternas företrädare vid universitetetatt eller hög-utse
skolan. Vill studenterna frågordessutom avhandla exempelvis allmänav
studentfacklig fårkaraktär det ske i sammanhang.annat

Val ledamöter till studentförsamlingen skall genomföras kom-av som
binerade listval och personval enligt den modell redovisats tidigare.som
Argumentet för listval väger än när det gäller val ledamötertyngre av
till studentförsamling än när alla studentföreträdare vid universiteteten
eller högskolan väljs i direkta val. Vid universiteten och de större hög-
skolorna skall studentförsamlingen besluta antalatt utse ett stortom
studentföreträdare i olika beslutsorgan inom universitetet eller hög-
skolan. Det säger sig självt enskild student i allmänhet inteatt haren
den överblick och kunskap lämpliga kandidater är nödvändig.om som

De minsta högskolorna bör kunna Påutgöra valkrets. övriga uni-en
versitet och högskolor bör indelning iske Valkretsar lämpligen stor-av
lek. Platserna i studentförsamlingen bör fördelas Valkretsar efter det
antal studenter kretsen Kretsindelningen kan följarepresenterar.som
fakultetsområden eller utbildningsområden. På universitet och hög-
skolor med verksamhet förlagd till olika kan den geografisktorter vara
betingad. Om universitets- eller högskolestyrelsen så beslutar, bör val-
nämnden avgöra valkretsindelningen.

Mandatfördelningen sker i varje valkrets för sig. varjeI valkrets för-
förstdelas mandaten mellan olikade listorna och därefter mellan kandi-

daterna i den ordning de år på listan.upptagna

Föreningsmødellen

ñreningsmodellenI har universitetets eller högskolans överläm-styrelse
elleruppgiftennat studentrepresentanternaatt utse till fleraen repre-

sentativa studentföreningar.
Det är universitetets eller högskolans styrelse beslutar vilkensom mo-

dell skall tillämpas för studenternas företrädare iatt utse olikasom or-
Som framhållitstidigare åsiktbör den företrädsgan. studenternasom av

tillmätas särskild vikt. Har styrelsen beslutat överlämna uppgiftenatt att
studentföreträdarna grupputse till förening eller samverkandeen en

föreningar har styrelsen i princip sig allt inflytande överavsagt hur stu-
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till- SOU 1994: 47finns behovheller detföreträdare skall Intedenternas attutses. av
Kapitel 4sätta särskild valnämnd.en

studentföre-överlämna rättenbör beslutDäremot att utseett attom
sig vissa förut-flera föreningar grundaförening ellertrâdare till en

representativi-demokratiskabeträffande föreningarnassättningar status,
ställs högrei det avseendetuppgifter är rimligt kravenDet atttet, m.m.

får i universitetetsföreningar uppdragförening eller deden avsom
än föreningarstudentföreträdarna dehögskolans styrelseeller att utse

indirekta valen.i de allmänna direkta ellermedverkarsom
erhållaförening skall rättförutsättning förEn utse stu-attatt en

är är de-universitetet eller högskolan denföreträdare viddenternas att
arbetssätt. skalldemokratiskt Detmokratiskt uppbyggd och har ett

ocksåframgå i det praktiska arbetet. Valföreningens stadgar menav
gång året högsta beslutande ochgenomföras till detskall organetomen

sådant främ-högt valdeltagandegenomföras sättvalen skall ettett att
avslå ansökanhögskolans styrelse skall kunnajas. Universitetets eller

från studentföreträdare med motiveringenförening attatt utseen om
inte uppfyller grundläggande demokratiska krav. Beslutetföreningen

på demokratisk uppbyggnad gäller samtli-överklagas.skall kunna Krav
föreningar.föreningar i samverkandegruppga en av

ocksåmåste pröva föreningensUniversitetets högskolans styrelseeller
fråganberörtremissinstanserrepresentativitet. I likhet med de me-som

utgångspunkt frånrepresentativiteten skall bedömas med hurvi attnar
ärvid universitetet eller högskolan med-andel studenternastor somav

måste med-i föreningen. Medlemsregistret aktuellt och delemmar vara
måsteåberopas in-vid universitetet eller högskolanlemmar varasom

bedöms. Omskrivna vid den tidpunkt representativitetenstudenter som
bör uni-föreligger beträffande uppgivna medlemsantalettveksamhet det

medlemsregistretversitetet eller högskolan möjlighet kontrolleraha att
studentregistret.och eventuellt stämma det detmot egnaav

möjligheten till stämmaEn möjlighet är reglerar att motatt man av
1993:1153 redovisningstudentregistret i Förordningendet om avegna

närmare föreskrifternastudier vid universitet och högskolor. Dem.m.
måste Datainspektionen.dock utarbetas under medverkan av

då uppnåfall olika studentföreningar för högI de samverkar att re-
bedömas.presentativitet är det sammanlagda medlemsantalet skallsom

gång,är i flera föreningar räknasDe studenter medlemmar barasom en
utifråndvs. representativitet i detta fall skall bedömas nettoräkning.en

Även i detta fall kan det ñnnas anledning för universitetet högskol-eller
registrens dubbelräkning före-kontrollera aktualitet och inteatt attan

stämma universitetets hög-kommer eventuellt elleratt motgenom av
skolans studentregister.

Frågan hur andel studenterna skall medlemmar istorom varaav som
förening för förden skall representativ samtliga studenteratten anses

vid universitet högskola fleraeller vid behandlas i remissyttran-ett en
genomgående förespråkarden. är föreningsmodellenEtt drag deatt som

fårrepresentativitetskravet inte ställas för högt, medan deattanser som
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SOU 1994: 47representativitets-bör i val attatt representanterna utses menaranser
uppnå.måste så Kapitel 4i är omöjligtkravet sättas högt det realiteten attatt

kårobligatoriet ärviktigt motiv för riksdagens beslut avvecklaEtt att
uppfattas inskränkning i föreningsfriheten. enskildedet Denatt som en

vill bli företrädd förening.själv skall bestämma han eller hon av enom
ocksåförening företräda sina medlemmar. betyderEn kan bara Det att

måste tillåta förening bäraredet ñnnas starka skäl för att att vara aven
sådantstudentinflytande vid universitet högskola.allt eller Ettett en

nästan vid lärosäteskäl skulle kunna alla eller alla studenter ettattvara
visar förtroende för föreningen och dess verksamhet anslutaattgenom
sig föreningen.till

är orealistiskt räkna nästan studenter vidDet med alla eller allaattatt
universitet eller högskola skall ansluta sig till förening harett en en som

Mångautbildningsbevakning sina viktigaste uppgifter. kom-som en av
ställa sig utanför därför medlemsavgiften är för hög;att attmer man an-

sig inte intresserad följer vissverksamheten, kurs och harser av man en
inte avsikt fortsätta studera,att etc.

Samtidigt förefaller inte möjligt föreningdet skallatt acceptera att en
kunna företräda vid universitetetalla studenter eller högskolan om en

ståbetydande andel studenterna valt utanför föreningen. En delattav
studenter kan föredragit sig till föreningarha ansluta konkurrerandeatt

därför är missnöjd universitetetmed hur den eller hög-t.ex. att man av
Ävengodkändaskolan föreningen sköter utbildningsbevakningen. för

universitetet eller högskolan borde det begränsat värde attvara av sam-
ståverka med förening studenterna väljermerparten att utan-en som av

överlåtaför. De praktiska fördelar förtalar studentinflytandetattsom
till viss förening vid universitetet eller högskolan iborde deten sam-
manhanget väga lätt.

Frågan föreningen föreningarnaseller representativitet äron en
nyckelfråga när högskolestyrelseuniversitets eller tilläm-beslutat atten

vivad l-är föreningsmodellen. Eftersomkallar universitetets ellerpa
högskolans modell förval studentrepresentanter är den be-att utseav av

måstetydelsen måstebeslutet kunna överklagas studenterna, det iatt av
framgå pålag eller i författning vilka grunder föreningsmodellen kan

framhållittillämpas vid universitet eller högkola. Vi tidigareharett en
vi inte förening eller förening-samverkandeatt attarser en en grupp av

mindre än 70 studenterna vid universi-representerar procentar som av
erhållaeller högskolan kan rätten samtliga studentföre-tetet att utse

trädare. bör i författningDet den förening ellerattanges grupp av sam-
verkande föreningar till universitetets eller högskolans styrelsesom an-
söker samtliga studentföreträdare minstskall ha 70at utseom pro-

de istudieregistret studenterna medlemmar. Medcent upptagnaav som
påde starka knv garanterad hög representativitet för studentföreträdar-

i universtet högskoloroch ställs i direktiven, vi läg-attna som anser en
andel inte kan accepteras.re
Det kan tyckas självklart den förening eller samverkandeatt grupp av

föreningar ansöker samtliga studentföreträdareatt utsemn om ser
utbildningsbevakning och vad hör med dettasom samman som en
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också framgåviktig böruppgift. Det föreningens och SOU 1994: 47stadgar verk-av
uppnåsamhet. det fall flera föreningar förI samverkar tillräcklig Kapitel 4att re-

presentativitet bör gälla samtliga föreningar. Representativitets-kraven
kravet inte uppfyllt det bland de föreningar-kan samverkandeanses om

ingår studentföreningar bildats för helt syften än utbild-andrana som
ningsbevakning, exempelvis idrottsföreningar, reseföreningar och teater-
föreningar föreningarnasoch medverkan motiverasendast attav man

uppnåvill tillräcklig representativitet.
Den förening föreningareller den samverkande vill ut-grupp av som

måstesamtliga studentföreträdare ansöka detta till universitets-se om
eller högskolestyrelsen. Styrelse beslutar efter prövatha förening-att om

uppfyller kraven demokrati, representativitet för-Modellenen m.m.
erhållerutsätter universitetet eller högskolan möjlighet delatt taatt av

föreningens föreningarnaseller medlemsregister eller förmotsvarande
kunna utföra nödvändiga kontroller. Resultatet prövningen skallatt av

offentliggöras.
universitetetFattar eller högskolan föreningbeslut fle-ellerattom en

föreningar i samverkan skall uppdraget studentföreträdar-att utsera ges
år.bör beslutet gälla för viss tid, förslagsvis Styrelsen bör docktrena

återkallakunna uppdraget det är uppenbart de förutsättningarattom
beträffande demokrati, lågrepresentativitet till grund för be-m.m. som
slutet inte längre gäller.

Ur universitets eller högskolas synvinkel år föreningsmodellenett en
enkel billig.och Kostnaderna för genomföra studentvalen överförsatt

föreningarna. liggerDet dock i universitetets högskolanseller intres-
valen upplevs intressanta och viktiga för studenterna. För-attse som

eningarna erhålla frånskall kunna bidrag till valen universitetet eller
högskolan.

värderingAvslutande modellernaav

Direktiven vi prövaskall i vilken utsträckning valförfarandetattanger
kan variera universitet påmellan högskoloroch och pekar detatt an-

frågatingen är allmänna va] anordnande respektive universitetom av
eller högskola eller frivilliga studentsammanslutningaratt utserom
studentrepresentanterna i olika organ.

påMed direktivens krav studentinflytandet skall högaatt garantera
påkrav vårrepresentativitet är det slutsats detta endast kan tillgodo-att

i modell med allmänna Föreningsmodellenval. faller i praktikenses en
på ingen förening kan väntas uppfylla representativitetskravet.att ärDet
också på vårklart remissvaren valpromemoria studenterna självaattav
är tveksamma till föreningsmodellen.

så mångaDet faktum universitets- högskoleledningaroch förordaratt
föreningsmodellen gör ändåvi den bör möjlighetatt att attanser
prövas i föreslårpraktiken. Vi därför modellen författningregleras.att
På vissa fackhögskolor och eventuellt vid de allra minsta högskolorna
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så 1994:kan föreningbildningen representativitetskravet SOU 47stark attvara upp-
fylls även efter obligatoriet avvecklats. Kapitel 4att

således kårobligatorietVi avvecklingen princip inteiattanser av ger
för alternativ företrädare inomandra studenternasutrymme att utse

universitet högskolor än valförfarande. Avvecklingen in-och ettgenom
kårernebär ställningden privilegierade och nationer haft vidatt som

förhållandeuniversitet och högskolor i till föreningar ochandra organi-
sationer upphävs. studentföreningar förutsättningarAlla har nu samma

nå ocksåförsöka inflytande vid universitetet högskolan, vilketelleratt
kårobliga-fördet centrala motivet riksdagens beslut avvecklaattvar

toriet. år valförfarandeDet endast inom för där alla förening-ettramen
syftekan delta detta kan tillgodoses.ar som

studentrepresentanterna bör antingen väljas i direkta val eller utses av
På mångastudentförsamling. universiteten störreoch de högskol-en av

kommer indirekta lämplig. Praktisktden valmetoden mestattorna vara
kåreralla de universitets- och högskoleledningar före-taget samt som

språkar valförfarande valen studentförsamlingskallett attanser avse en
med uppdrag studentrepresentanterna vid universitetet elleratt utse
högskolan. Ett direktval studentrepresentanterna bedömerav man som
möjligt endast minsta högskolorna. mängdde Bl.a. den represen-

på någotskall väljas universiteten och större högskol-detanter som
begränsar modellens användbarhet.orna anser man

Vi dock direktval smidigarekan enklare och alterna-att ettanser vara
påtiv vissa högskolor. Vi har tidigare visat andelen studenteratt som

har uppdrag i universitet högskolor ioch dag pendlar mellan 1,5 och 4
högskola 000En med 3 studenter kan ha 60 medstudenterprocent. ca

sådant båderepresentationsuppdrag. Det kan i läge demo-ett vara mer
kratiskt och förstimulerande studenternas föreningsliv vid högskol-mer

välja dessa i direkta val än kanske 20-att representanter att utse ettan
ombud i fråntal studentförsamling. Man skall inte bortse att stu-en en

byråkratiskdentförsamling kan upplevas inrättning för för-som en
eningsproffs och studenterna kan betrakta direktvalatt representant-av

Påöppnare och klarare förfaringssätt. de större universi-ettsomerna
med svårtantal är det emellertid al-teten ett stort representanter att se

ternativ till indirektaden valmodellen.
De förändringar iskett studentrepresentationen densom genom nya

högskolelagen öppnar för antalet studentrepresentanter vid univer-att
påsitet högskolor siktoch kan komma minska. Universitetet elleratt

högskolan bestämmer själv den interna organisationen ioch stor ut-nu
ocksåsträckning den interna beslutsstrukturen. universitetEtt eller en

nåhögskola sigkan effektivare beslutsorganisation i utbild-anse en
ningsfrågor med mindre antal beslutande Antalet studenterett organ.

ideltar de beslutande kan därmed komma minska. Iatt ettsom organen
sådant bådeläge kan direktval studenternas representanterav vara ur
demokratisk och administrativ synvinkel föredra.att

såledesVi det finns flera skäl för inte begränsa valförfar-att attanser
andet vid universiteten och högskolorna till modellen med studentför-
samlingar. Universiteten högskolornaoch och studenterna bör möj-ha
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SOU 1994:lighet välja studenternas skall i direkta val 47att representanter utsesom
representativa för-eller studentförsarnling eller eller flera Kapitel 4av en av en

eningar.
bilaga 3 redovisas förslag till regelverk för studenternas före-I att utse

inom universitet högskolor.trädare och

Överklaganden4.2.5

utgångspunkt vårtviktigEn för förslag till central reglering hur stu-av
företrädare vid universitetdenternas och högskolor skall är direk-utses

påtivens krav studentinflytandet innefattaskall möjlighet föratt stu-
denterna överklaga fattade lärosätena. Därmed ärbeslut det inteatt av
möjligt överlämna till högskolorna självauniversiteten och be-att att
stämma efter vilka regler studenternas företrädare sak utses.

avgörandeDe besluten fattas universitetetsstudentvalen ellerom av
högskolans eller genomförastyrelse Valnämnden. Att val bland samt-av

påliga är omfattandestudenter ställer krav beslutatten process som
fattas år.kan och smidigt. emellertidsnabbt Val skall genomföras varje

Beslut praktisk och teknisk i valprocessen studenternanaturav som
upplever mindre lämpliga finns det möjlighet korrigera redanattsom

är.inom Vi beslut fattas universitetets högskol-ellerett attanser som av
frågorstyrelse eller valnämnden i valens administrativa ochans om

så långt påpraktiska genomförande möjligt bör beslutas universitetet el-
ler högskolan möjlighet överklaga. Rätten överklaga uni-utan att att ett

valfrågorversitets eller högskolas beslut i bör omfatta övergripandeen
frågor.principiellaoch

frågorDet bör i författningsregleringen valförfarandet i vilkaav anges
universitetet högskolaneller eller Valnämnden beslutar rätt tillutan

Övrigaöverklagande. beslut skall kunna överklagas.
De allmänna valen kan överklagas till särskild valprövnings-en

nämnd. någonDet finns ingen anledning inrätta motsvarande centralatt
instans för studentvalen. Studentvalen är högskolesystemetdel ochen av
beslut berör börvalen avgöras inom högskoleorganisationenssom ram.
Vi beslut universitets- högskolestyrelseneller eller val-attanser som

frågornämnden träffar i rörande studentvalen skall kunna överklagas
Överklagandenämndentill för högskolan. ärDet dock inte rimligt att

nämnden skall behandla ärenden inte stödhar hos störresom en grupp
studenter. För besvär över beslut universitets- eller högskole-attav av

styrelsen eller Valnämnden skall till prövning nämnden skalltas upp av
minst l de röstberättigade studenterna vid universitetet ellerprocent av
högskolan, dock högst 50, ha tillstyrkt besvärsskrivelsen.

förslagI till författning hur studentrepresentanter i universitetom
och högskolor bilaga föreslårallmänna 3val vi följandeutses genom
paragraf.
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23§ SOU 1994: 47
Kapitel 4

frågorBeslut högskolans styreLse i rörande studentvalen kan överklagasav
Överklagandenämnden Överklagandethos för högskolan. skall ha inkom-

tvåmit till nämnden inom veckor efter valresultatet offentliggjortsatt av
valnâmnden vid högskolan eller högskolans styrelse och gjortav vara av
minst 1 eller minst 50 de röstberättigade i student-procent av personer av
valen vid fårhögskolan. Beslut nämnden inte överklagas.av

4.3 Kostnader

4.3.1 mrKostnader genomñra valenatt

Nuvarande för studentrepresentanter i olika universitets-system att utse
och högskoleorgan någrahar inte medfört kostnader för universi-stora

högkolorna.eller studentkårernaDet är de obligatoriskateten haftsom
rätten ståttoch för arbetetatt utse och kostnaderna.representanter som
Enligt KAK:s förslag skall universiteten och högskolorna i framtiden an-

för val studentrepresentanter genomförs och föratt kost-svara av svara
naderna för genomförandet valen.av

föregåendeI det har vi redovisat olika modeller för hur valet stu-av
dentrepresentanter kan till. Oberoende vilken valmodell väl-av man
jer för genomföra valet skall valnämnd finnas,att röstlängd tasen en
fram, valsedlar tryckas och information spridas till studenterna. Som vi
tidigare framhållit sådanär utbildningens struktur poströstning äratt en
förutsättning för rimligt valdeltagande ochatt acceptabelett en repre-
sentativitet. För hanteringen någonvalet räknar vi måstemed attav va-

ansvarig för administrationen arbetet. För högskola 10 000medra av en
studenter beräknar vi kostnaderna för valet till 260 000 kronor medca
ungefär följande påfördelning olika poster.

Portokostnader l utsändning
med svarskuvert 90 000 kr
Administratör, utsändningsarbete
sammanräkning, valsedlar 110 000 kr
Valnämnd, elektorsförsamling 30 000 kr
ADB-kostnader, röstlängd 5 000 kr
Valinformation 20 000 kr
Lokalkostnader 5 kr000m.m.
Summa 260 000 kr

Beräkningen vid handen kostnaden för valet skulle liggaattger om-
kring 26 kronor student.per

påBeroende vilken modell väljer kan kostnaden för valet varieraman
något. tvåFör de huvudmodeller för val studentrepresentanter,av som

föreslårvi allmänna direktval eller indirekta val via studentförsam-en-
ling torde skillnaderna bli marginella.-

För Sveriges lantbruksuniversitet och högskolor lokaliseratssex som
på olika kommer kostnaderna förorter valet ligga högre grundatt av
vissa resekostnader i samband med valet. Vi räknar med lokaliser-ett
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47SOU 1994:lantbruksuniversitet och 5på Sverigestill20ingstillägg procent pro-
Kapitel 4på Inklusive dessafleralokaliseratshögskolortill de orter.cent som

uppgå mil-till 5årliga för valettotalkostnadenskulle denkostnader
kronor.joner

och detför valenär dehögskolornaochUniversiteten ansvararsom
utbild-förmellan kostnaderavvägningenockså bäst klarardeär som

tillgäng-ändamål till debidrarför andrakostnader attningen och som
hålla effektivitet i verksam-högförutnyttjas effektivtliga attresurserna
för studentrepresentantermedel valdärförförordarKAKheten. att av

vårai enlighet medhögskoleanslagenuniversitets- ochunderberäknas
i regler-inte specificerasbeloppetkostnaderna,beräkningar attmenav

universitetet ellertillämpas lämnarföreningsmodellenOmingsbrev.
studentför-representativatill eller deför valet denmedlenhögskolan

ochvid universitetenutgångspunkt i antalet studenterMedeningarna.
på i följan-enligt tabelllärosätenafördelasskulle beloppenhögskolorna

avsnitt.de

utbildningsbevakningñr4.3.2 Kostnader

rimligagesskall studentrepresentanternadirektiven för KAKEnligt
hög-universitet ochuppdragen inomfullgöraförutsättningar för att

.skolor
moti-högskolor äruniversitet ochvidrätt till inflytandeStudenternas

påverka utbildning.sinbehov kunnaintresse ochderas attverat avav
utbildningssituationen,påverka faktiskade denangeläget kanärDet att

utvärder-själva genomföramedverka i ochutbildningsplanering,idelta
utbild-påverka olikaresursfördelningen mellanutbildningar,ingar av

Alltför lärarepedagogiskastödja och utvecklaningar, m.m.program
utbildningbevakning.i studenternasledkandetta ettses som

ärförär viktig studenternautbildningsbevakningenSamtidigt som
olikamedbehovockså samhället. Samhället harviktig för attden ett av

universitetkvalitetsutvecklingen vidoch kontrolleraföljamedel upp
universitet och högskoloriOm studenternahögskolor.och som en

förbättra och kontrol-föri detta arbetasjälvständig medverkar attgrupp
stöd för verksam-ekonomisktrimligt deär detkvalitetenlera att ges

framhållitockså utbildningsbevakningensjälva harStudenternaheten.
uppgiftsamtidigtuppgiften, denstudentfackligaviktigasteden mensom

svårast frivilliga medel.medär bekostadet attsom
ocksåuniversitet högskolor kaninflytande i ochStudenternas utnytt-

på-frågorpåverka högskolan i alla deuniversitetet ellerförjas att som
möjlighetutbildningstiden och dennesstudenten underverkar att ge-

tillgången samlings-till bostäder,när det gällernomföra sin utbildning,
Även så-hälsovård opinionsbildning kringstudenternaslokaler, m.m.

frågor intressebevakning riktar sigñrär viktig studenterna. Dennadan
öv-likaväl samhället itill universitet och högskolorbarainte motutan

härhögskolan haruniversitetet ellerStudenterna ochrigt. ett gemen-
vår bedöm-Enligtvillkor för studenterna.intresse skapa godasamt att
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ning faller denna intressebevakning utanför utbildningsbevakningen. Vi SOU 1994: 47
finner inga vägande skäl för intressebevakningenatt skall ha särskilt Kapitel 4

frånstöd samhället, medan däremot utbildningsbevakningen bör ha det.
Ett statligt resurstillskott för utbildningbevakningen bör täcka löner

eller arvoden för funktionärer arbetar med uppgifterna liksomsom
kostnader återkopplingför till studenterna. Ett resurstillskott ocksåbör

kostnader för och kopiering, förrymma lokalutrymmen och förpapper
utbildning i beslutsorgan.representanterav

I obligatorieutredningens betänkande Studenten tvångsanslut-och
ningen SOU 1990:105 beräknades statsbidraget för denatt garantera
studentfackliga verksamheten till 35 miljoner kronor budgetåretca
199091. Detta ungefär hälftenmotsvarar de totala medlemsavgifternaav
till studentkårerna. Utifrån de uppgifter avgiftsintäkter vi in-om som

frånhämtat studentkårerna skulle detta beräkningssätt budgetåret
199293 påkostnad drygt 36 miljoner kronor. I dennage en be-senare
räkning ingår då inte de stiftelsehögskolorna.nya

KAK har i den ekonomiska enkäten särskilt efterfrågat beräknaden
kostnad för den del den studentfackliga verksamhetenav ut-som avser
bildningsbevakningen. Beräknat student är variationen i kostnadenper

mellan olika studentkärer.stor Detta hänger delvis svårig-medsamman
heten avgränsa denna kostnad frånatt andra kostnader. Villkoren vari-

också mellan enheterna närerar det gällert.ex. geografisk spridning.
Genomsnittskostnaden exklusive lokalkostnader kan uppskattas till ca
100 kronor registrerad student inom grundutbildningenper eller forsk-
arutbildningen eller till totalt 20 miljoner kronor. Vi har särskiltca
undersökt det finns grund för differentieringom det beräknadeen av
tillskottet för utbildningsbevakning mellan småocht.ex enheter.stora
De individuella variationerna är dock sådaninom varjestora Vigrupp.
har därför förstannat genomsnittskostnadenatt bör ligga till grund för
tilldelningen vid samtliga enheter.

För utbildningsbevakningenatt på universitet ellerett högskolaen
skall kunna fungera och för verksamheten skallatt viss kontinui-en

krävs bl.a.tet kontorslokaler ståratt till studentrepresentanternas förfog-
ande. I dag disponerar studentkårerna kontorslokaler i genomsnittom

m252 studenter. Vi finnertusen det rimligtper i det beräkna-att staten
de tillskottet för utbildningsbevakning även beräknar medel för erfor-
derliga lokalkostnader. Studentkårernas nuvarande kontorslokaler an-
vänds inte enbart till utbildningsbevakning. För här aktuella ändamål är
det rimligt räkna mmed 25att tusental studenter. Vi beräknarca per
driftskostnaden kvadratmeter till 600 kronor och kapitalkostnadenper
till 400 kronor. m2Med 25 tusental studenter blir kostnaden förper
studenternas kontorslokaler totalt 5 miljoner kronor.ca

Sammantaget innebär detta kostnaden föratt utbildningsbevakningen
skulle uppgå till 25 miljoner kronor. Fördelningen på universitet och
högskolor framgår följande tabell, ocksådär antalet registreradeav stu-
denter för grundutbildning höstterminen 1992 SCB, Bakgrundsmateri-
al högskolan 1993:13 och antalet aktivaom forskarstuderande Univer-
sitet och högskolor 1993, VHS skriftserie 1993:4 angivits.
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1994: 47SOUförangelägetnaturligtviseffektiv ärblirutbildningsbevakningenAtt
Kapitel 4dockkanhögskolorna. Manuniversiteten ochförsåväl studenterna som

högskolanuniversitetet ellerförochstudenterna representanternase
avsätt-försvaraviktigt för studenternaärdär det attolika parter,som

ärutbildningsresursernaävenutbildningsbevakningenförningar om
vikt-blir änutbildningsbevakningenhävdakanKanske attknappa. man

Förutbildningar.olika attbesparingartilltvingas ga-igare manom
syfteutbildningsbevakning ieffektivnivå möjliggörrantera ensomen

måstenivå fastställasvi dennakvalitetutbildningensstärka attanseratt
därförbörregleringsbrevetutbildningen. Iförmedelanvisningenvid av

beloppanslaghögskolas stu-universitets och ettvarjeunder somanges
utbildningsbevakning-finansieringförutnyttjarätthardenterna att av

studentförsamling skallinrättarhögskolanuniversitetet ellerOm enen.
förhållande till detifördelaslokaltstudentföreningarnatill an-medlen

direktvalVidhar.föreningarnastudentförsamlingenombud i avtal som
efter detföreningarnatillfördelasskall medlenstudentrepresentanter

uni-inomi olikaharföreningarnaledamöterordinarieantal organsom
skalltillämpasföreningsmodellenOmhögskolan.versitetet eller peng-

föreningar stu-eller de representerarföreningdentilldelas somarna
denterna.

uni-fördelasutbildningsbevakningenförmedelberäknade perHur
också kostnadernadärframgår tabell,följandehögskolaversitet och av

tusental kronor.Belopp iredovisats.valgenomförandeför av
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Universitethögskola Antal Medel Medel SOU 1994: 47
studenter för val utb.bev. Kapitel 4

Uppsala universitet 19 638 507 2 555
Lunds universitet 28 312 732 3 684
Göteborgs universitet 22 719 587 2 956
Stockholms universitet 24 485 633 3 186
Umeå universitet 11 819 305 1 538
Linköpings universitet 12 125 313 l 578
Sveriges lantbruksuniversitet 3 056 95 398

Karolinska institutet 3 811 98 496
Kungl. tekniska högskolan 10 514 272 3681

LuleåHögskolan i 5 513 142 717
Lärarhögskolan i Stockholm 5 140 133 669
ldrottshögskolan i Stockholm 278 7 36

BoråsHögskolan i 2 364 61 308
Högskolan i FalunBorlänge 2 426 66 316
Högskolan i GävleSandviken 2 713 74 353
Högskolan i Halmstad 1 768 46 230
Högskolan i Kalmar 2 579 67 336

Högskolan i KarlskronaRonneby 261l 35 164
Högskolan i Karlstad 5 625 145 732
Högskolan i Kristianstad 2 336 60 304
Högskolan i Skövde 428l 37 186
Högskolan i TrollhättanUddevalla l 135 30 148

Högskolan i Växjö 5 351 138 696
ÖrebroHögskolan i 4 848 125 631

Mitthögskolan 6 122 166 797
Mälardalens högskola 2 870 78 373

Danshögskolan 68 2 9
Dramatiska institutet 307 8 40
Grafiska institutetIHR 125 3 16
Konstfack 473 12 62

Kungl. konsthögskolan 211 5 27
Kungl. musikhögskolan 614 16 80
Operahögskolan 45 1 6
Teaterhögskolan 42 1 5

Summa 192 121 5 000 25 000

4.4 nivånDen nationella

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, för bevakningensvarar stu-av
denternas intressen på nivånationell för internationellasamt kontakter
med andra studentorganisationer. Finansieringen verksamheten skerav
nästan uteslutande de studentkårernaanslutna år-att betalargenom en
lig medlemsavgift pågrundad antalet studenter är medlemmar isom
föreningen. är vårDet enligt bedömning angeläget det finnsatt ut-en
bildningsbevakning på nivå.nationell En förutsättning är dock den-att

nationella organisation kan sägasna landets studenter.representera Ett
sätt uppnå detta äratt lokala studentföreningaratt ansluter sig till den
nationella organisationen och den finansieras frånatt avgifter degenom
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471994:SOUavvägninggörföreningarnalokalakårerna. Genom deanslutna att en
Kapitel 4ochutbildningsbevakningenlokalaför denmedelbehovetmellan av

stödorgani-nationellbehovde harvisar denationella, ettden att enav
medlemskårer före-SFS och dessockså modelldenärsation. Detta som

språkar.
studentkårerna friablirochobligatoriet avvecklasmedsambandI att

inlednings-föreningardessasannoliktdockär detsammanslutningar att
årunderSFS harverksamheten.lokaladenprioriteratvingas senarevis

mins-förutsättningarekonomiska attförsämradeförsigförberett genom
budgetåret 199091 tillfrån 20förtroendevaldaochanställdaantaletka
på kron-låg 4,9 miljoner199394Omsättningenbudgetåret 199394.11

utbildningsbevakningen ochnationellai denkontinuiteten somFöror.
tillövergången från obligatoriskavidanpassningenlokalai denstödett

organisationennationelladenviktigtär detstudentföreningar attfria
föreslår därförskäl. Viekonomiska stats-på attgrundäventyrasinte av

stöder199697budgetåren 199596 ochövergångsvis undermakterna
organisa-lokaladestödet tillLiksomekonomiskt.verksamhetSFS

stödbör dettauppgifterna,utbildningsbevalcandederiktastionerna mot
nivå. beräk-Vipå nationellutbildningsbevakningenhandi första avse

budgetår.ändamålet kronor2 miljonertillförkostnaderna pernar
detför avgöratidsutdräktrimligstudentföreningama attbörDetta enge

till dessnivån ställningochnationelladenlångsiktiga behovet taav
finansiering.

Studenthälsovård motionsidrottoch4.5

Studenthälsovård

studentkårernas huvud-obligatoriskabudgetåret 199293 har deFr.o.m.
prop.propositionstudenthälsovården upphört. denIförmannaskap

uni-beslutlåg för riksdagenstill grund9 attl99192:100 bil. angessom
deStudentkåren förbörinte attochhögskolanversitetet eller ansvara

lokalt bäst kanpå sättbästatillgodoses attlokala behoven samt av-man
skall ske.form dettai vilkengöra

utbild-studenthälsovården olikapå byggtshurOm uppserman
ambitionsnivåernaochutformningenkonstaterakanningsorter attman

skiftargår till behovenrelaterainteOlikheternakraftigt. attvarierar att
På finansierarvissabetingade.historisktså orterkanstarkt varamen

intetillskjuterandraverksamheten,kårerna hälftenungeñr orterav
årligenstudentkårerna omkring 6tillskjuterkårerna några Totaltmedel.

statligajämföras med devilket kanStudenthälsantillmiljoner kronor
15,8 miljoner kronor.budgetåret till199293 beräknadesmedlen som

Även medel.ytterligaretillskjutithögskolor harochuniversitet
mycket ärolikatillskjuterhögskoloruniversitet ocholikaAtt en na-

förbidragetstatligaansvarsförändringen. För detturlig konsekvens av
utgångspunkten ärrimligastudenthälsovården endaKAK denfinner att
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fördelningen görsatt schablonmässigt utifrån antalet studenter. Tilldel- SOU 1994: 47
ningen då ingåkan liten del i studentpengen.som en Kapitel 4

I samband med avvecklingen kårobligatoriet får räkna medav attman
kårerna inte längre har möjligheter bidra ekonomiskt tillatt studenthäl-
sovården. Kårerna har i olika grad sitt stöd till studenthälsovårdengett
även behoven varit likartade. Med hänsyn tillom de olikheternastora
mellan olika universitets- och högskoleorter är det inte rimligt att stat-

går in och kompenserar för detta bortfall.en Avvägningen mellan detta
resursbehov och andra behov görs bäst lokalt. liggerDet i universitetens
och högskolornas intresse skapa attraktiv studiemiljöatt fören att re-
krytera studenter. En väl utbyggd studenthälsovård är faktor kanen som
främja rekryteringen och även motverka studieavbrott.

Genom studenternaatt folkbokförs studieorten har de till-numera
gång till den kommunala och landstingskommunala påservicen samma
sätt övriga kommuninvånare. Härigenomsom kan huvuddelen derasav
hälso- sjukvårdoch tillgodoses utanför studenthälsovården. Skälet för

ändå haratt studenthälsovård ärman nu det finns särskilda behoven att
förebyggande hälsovård för studenternaav en och vård såvälav en av

kroppsliga själsliga åkommor eller mindresom direkt kansom mer
hänföras till den unika situation i vilken studenterna befinner sig; tenta-

ångest, isolering,mensstress, existentiella problem, sexuellt överförbara
sjukdomar Särskilda kunskaper studenternasosv. miljö- och arbets-om
förhållanden är ofta förutsättning för diagnos och behandlingsme-en att
toder skall bli korrekta.

I samband med förändringen huvudmannaskapet för studenthälso-av
vården upphörde förordningen 1984:281 statsbidrag till hälsovårdom
för högskolestuderande. I regleringsbrev för budgetåret 199293 angavs
dock under anslaget Lokala och individuella linjer friståendesamt-

såvälkurser minsta belopp förett studenthälsovården ändamålet- som
med den; Studerandehälsovården anordnas för studerande vidsom
högskoleenheterna har ändamåltill bevara och förbättraatt de studer-
andes fysiska och psykiska hälsa förebyggande åtgärder ochgenom ge-

sociala och kurativa insatser. årFöljandenom ingick medlen i univer-
sitets- och högskoleanslagen. I regleringsbrevet årför detta angavs var-
ken belopp eller ändamål. KAK finner det angeläget så länge medelatt
anvisas för ändamålet också tydliggörs. föreslårViansvaret därför detatt
i högskoleförordningen förs in paragraf universitetenen attsom anger
och högskolorna för studenterna tillgångharattansvarar till student-en
hälsovård. I anslutning härtill bör också ändamålet med verksamheten

Enligt KAK:s bedömning kananges. den formulering fanns isom reg-
leringsbrevet för budgetåret 199293 tjäna utgångspunkt.som

Motionsidrott

Inriktningen studenthålsovården är förebyggande. Motionsidrotten
har därmed nära anknytning till studenthälsovården.en KAK delar den
uppfattning SFS fört fram, nämligensom motionsidrottenatt bör ses
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47SOU 1994:föreslår nuvarandestudenthälsovården. Vi attiintegrerad delensom
4Kapiteltillbidragdeltill den motRiksidrottsförbundettillanslag som svarar-

underbudgetåret 199596 beräknasfr.o.m.för studentermotionsidrott -
övrigförmedlenmedi likhetanslaghögskolornasochuniversitetens

utifrån antaletprincip dvs. stu-studenthälsovård enligtoch samma
motions-tillstödetomfördelningdelvisinnebärDettadenter. aven

ifrångår aktivi-tilldelningsprincip uttillämparRFidrotten. somnu en
capita-intehögskolor ochuniversitet ocholikavid pertetsgraden en

tilldelning.

Sammanfattning

ifrågasätta behovetstöd förfunnitinteKAKSammanfattningsvis har att
iliggerdetstudenthälsovård. inteVi hellerhar ansett attsärskildenav

tillstatliga stödetdetföreslå ökninggenerell stu-vårt uppdrag att aven
ambitionsnivåerna och iiolikheterkonstateratVi hardenthälsan. stora

lämnar tillhögskolorkårer, universitet ochekonomiska stöddet som
vidareVi harhögskoleorter.på ochuniversitets-olikaStudenthälsan

hi-ärgår olika behovtillrelaterainte utanolikheterna att mersett att
föreslå riktat stödorimligtdärförfinner det ettbetingade. Vi attstoriskt

kårer, ochuniversitetvissainsatserutjämnar deochkompenserarsom
funnit detvistudenthâlsovården. Däremot hartillhögskolor ange-gett

förhögskolornasochuniversitetens stu-delsfastställaläget ansvaratt
integreradvillvidenthälsovården motionsidrotten,och som ensesom

studenthälsovården. Vi fö-ändamåletstudenthälsovården, meddelsidel
högskoleförordningen:iföreskrifter förs inreslår följandedärför att

§1

tillgång tillharvid högskolornaför studenternaHögskolorna attansvarar
studenthälsovård.en

§2

studenternasändamål förbättrabevara ochStudenthälsovården har till att
såsomåtgärder, motions-förebyggandehälsapsykiskafysiska och genom

insatser.sociala och kurativaidrott, och genom

tillRiksidrottsförbundettillföreslår anslagnuvarandevidareVi att -
fr.o.m.för studentermotionsidrotttillbidragden del motsvararsom -

högskolornasuniversitetens ochbudgetåret under199596 beräknas an-
studenthälsovård enligtochövrigmedlen föri likhet medslag samma

utifrån antalet studenter.princip dvs.
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kårer4.6 Beskattning och nationer SOU 1994: 47av
Kapitel 4

kårerRedovisningen beskattningsläget för och nationer i avsnitt 3.3av
långtgåendevisar den skattebefrielsen för studentsammanslutningar-att

är direkt knuten till deras ställning obligatoriska sammanslut-na som
ningar. lagen statlig inkomstskattI uppräknas i den s.k. katalogen, 7om
§ 4. erhållitantal skattesubjekt har särskilt gynnadettmom., som en
ställning i skattehänseende till sådanavilka hörbl.a. studentsamman-
slutningar vid universitet och högskolor i vilka studenterna enligt gäl-
lande stadgar är skyldiga medlemmar. ärDet märkaatt att attvara en-

sådanadast studentföreningar har ställning obligatoriskasom som sam-
manslutningar vid universitet eller högskola är skattebefriadeett en en-

Övrigaligt detta lagrum. studentföreningar beskattas, beroende verk-
förmånligasamhet, efter mindre regler.

långtgåendeDen skattebefrielsen har varit bland andra förutsätt-en
kårerningar för vissa och nationer har kunnat byggaatt och vid-upp

makthålla tillgångar.betydande För del sammanslutningar är skatte-en
befrielsen mindre betydelse därför sådanverksamheten har in-attav en
riktning och omfattning den sannolikt är betrakta allmännyt-att att som
tig och ideell följaktligenoch skulle haft i likvärdig skattesi-stort setten
tuation även skattebefrielse enligt nuvarande lagrum. obligator-utan De
iska föreningarna har likväl den fördelen de slipper de ideella för-att
eningarnas uppgiftslämnarskyldighet till Skattemyndigheten och deatt

riskerarinte sin ställning allmännyttig ideell föreningatt prövadsom
Skattemyndigheten. De obligatoriska föreningarna har jämfört medav

allmännyttiga ideella föreningar därigenom större frihet utforma sinatt
verksamhet ifrågasätts.skattebefrielsenutan att

Många sammanslutningar har understrukit för KAK läggeratt man
vikt vid fortsatt skattebefrielse. Det gällerstor särskilt nationerna i Upp-

sala. Särskilt orolig är för den restaurangverksamhetatt be-man man
driver skall komma beskattas inkomst rörelse och momsbe-att som av
låggas. Eftersom terminsavgifterna långtinte när täcker utgifter för
drift underhålloch för nationshusen inkomstden nationernaanses er-
håller från restaurangverksamheten, frånbortsett ocksådenatt anses

socialt viktig, oundgänglig för fortbestånd.nationshusens Situation-vara
är likartad kårerför andra i landet.en

Vår analys nationernas ekonomier visar flera nationer redanattav
idag har besvärlig ekonomisk situation. Det har även framförts tillen

frånKAK nationsföreträdare det finns nationer i Uppsalaatt inomsom
den närmaste tiden riskerar i konkurs inte läget för-att snabbtom
bättras. Ett uttryck för åtagandenade ekonomiskaatt har blivit alltför
omfattande någraär nationer har utnyttjat sinatt skattebefrielse för
avancerad skatteplanering. Lånsskattemyndigheten i Uppsala har för
KAK exempel redovisat hur nationett aktivt vänt sig till vinst-som en
givande företag och erbjudit sin skattebefrielse för minska företagetsatt
vinstbeskattning. Nationens vinst affären blev 12 miljoner kronorav ca

användes för ombyggnad och reparation nationshuset.som Transak-av
tionen är i och för sig inte olaglig kan strida intentioner-motmen anses
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SOU 1994: 47skattebefriel-studentsammanslutningarnabeviljabakom beslutet attna
Kapitel 4se.

framhållitför KAKi Uppsala harnationerna attFöreträdare för man
ochmissbrukatsskattebefrielsenhur attbekymmersamtmycketser
är ock-Detåtgärdersådana inte skalldetvidtagit att upprepas.numan

universitetets sidabåde från ochvår nationernasså bedömning att man
både universitetetochnationernapå inträffade ochallvarligt det attser

här verk-intresse denhar attär medvetna gemensamtettatt avmanom
in-in verksamhetendragitsnationernaSamtidigt harupphör.samheten

därförvinningekonomiskgjort attenskildadärför utanattte personer
sådanasig kost-åren meddrartillgångar byggtnationerna underde upp

frivil-medlemsavgifter ochmedöverskrider vadde vidanader att man
möjlighet klaraarbetsinsatser harliga att av.

frågai det ärkårer sin grundnationer harför ochSkattebefrielsen att
medlem-skyldigaärvilka studenternasammanslutningar i att varaom

skattebefrielsenförinnebär grundenavvecklingObligatoriets attmar.
avvecklingobligatorietskårer även efternationerochfaller. För att

Eftersom detlagändring.krävskatalogsubjektskall beskattas ensom
studentföreningar skattebe-bevilja allaär rimligtknappast typeratt av

preciseringkrävs detinkomstskattelagen§enligt 4frielse 7 avenmom.
Olika för-skattebefrielsen.skall omfattasstudentföreningarvilka avsom

framförts till KAK.harslag
siggår på för vidare kulturarvnationernaförslag tarettEtt attut som

Skat-i nationshusen.både verksamhet ochtraditionsmättadiuttryck en
ialltså nationerna Upp-tillbegränsas enbartkunnatebefrielsen borde

gäl-kårer enligt de reglernationer beskattasövriga ochsala medan som
innebäraskulleorganisationer. Detföreningar ochför andra attler na-

svårtkani s.k. katalogen. Deträknas dentionerna i Uppsala varaupp
ingåockså i katalogeni Lund skallnationernavarför intemotiveraatt

verk-i Lund, harAkademiska Föreningenbeträffarvad detoch som en
verksamhetmed denöverensstämmerisamhet stort sett som na-som

orimligtkan det upplevasbedriver.i Uppsala Dessutomtionerna som
tillgångarna förstörsta socialahar deuniversitetsorterjust deatt som

skattemässig behandling.särskildskullestudenterna gynnas av en
kårer nationerochalla dekunnaalternativ skulleEtt att somvara

skattebefrielsefortsattenligt § 4skattebefriade 7idag är me-gesmom.
inne-skulle dockenligt andra regler. Detorganisationer skattasdan nya

på student-konserverade strukturskattelagstiftningviabära att enman
sigobligatoriet haravvecklasammanslutningar sagtattsom man genom

förenings-vitalisering studenternashämma denvilja skullebryta. Det av
obligatoriets avveckling.motiven förliv har angetts ettsom avsom

ocksåkårer, inationer allaVår kanskebedömning är de flesta ochatt
betraktasavveckling kunnaefter obligatoriets kommerfall i Lund, att

redogjort för ärSom vi tidigareideella föreningar.allmännyttigasom
sådana i likaföreningarskattemåssiga behandlingenden stort settav

är lagstiftningenkatalogsubjekten. Skillnadenför att an-gynnsam som
måste förening skalluppfyllda förvillkorantal attett envarasomger

skattemyndig-allmännyttig ideell förening ochkunna beskattas attsom
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heterna kontinuerligt prövar villkoren för skattebefrielse uppfylls. SOU 1994: 47om
För föreningden påverksamhet ligger gränsen för klassificeras Kapitel 4attvars

allmännyttig och ideell kan det kännas frånosäkert intesom att veta ett
år till efter vilka regler verksamhetenett kommerannat beskattas.att
För övervägandeden kårerdelen dagens mångaoch även förav na-
tioner sådanär verksamheten den bör fallakunna inom föratt ramen
de regler gäller för de allmännyttiga ideella föreningarna.som

påOm det den punkten skulle föreligga tveksamhet vi detattanser
bör göras förtydligande i inkomstskattelagens §ett 7 5 a.stycke Imom.
den uppräkning görs de föreningssyften omfattas lagrum-som av som av

Skatteregler bör ändamålallmännyttigtmets utbildningsbe-som anges
vakning och vad med det sammanhör för studenter vid landets universitet
och högskolor. Alternativt kan formuleringen föras in under § 67
mom.

En möjlighet är de studentföreningar verksamhetatt harannan vars
sådan inriktning och omfattning Skattemyndigheten bedömeren att att

beskattning enligt reglerna för allmännyttiga och ideella föreningar inte
är tillämpliga, efter ansökan skall kunna beviljas dispens. sådantEtt för-
faringssätt kan sågas strida den strävan till förenklingmot skattesys-av

pågår.temet som
Det är också pånaturligtvis det sättet statsmakterna bedömeratt om

avvecklingen den generella skattebefrielsenatt för Studentkårer ochav
nationer innebär värdefull verksamhet kommer försvinnaatt finnsatt
det alltid möjlighet med direkta bibehållabidragatt verksamheten. Vi
har dock bedömt det inte ligger inom vårtföratt uppdrag attramen
komma med förslag den innebörden.av

Sammanfattningsvis gör KAK den bedömningen avvecklingenatt av
skattebefrielsen kårerför de flesta och nationer kommer innebäraatt att
beskattningen sker enligt de regler gäller för allmännyttiga ideellasom
föreningar. För säkerställa detta kan det krävasatt komplettering ien
inkomstskattelagen explicit utbildningsbevakning ochatt vadsom anger

hör med det är betrakta allmännyttigattsom verksamhet.samman som
Förändringen innebär administrativt arbete för studentföreningarnamer

årligmed bl.a. uppgiftslämnarskyldighet till Skattemyndigheten. Vissa
kårer och nationer sådanhar inriktning och påomfattning verksam-en
heten den inte med säkerhet kommeratt kunna bedömas all-att som
männyttig. För dessa gäller inte verksamheten såändrasatt kommerom
beskattning ske enligt de regler gälleratt för rörelser i allmänhet.som

Tillgångarna4.7

Sammanställningen i avsnitt 2.5 visar studentsammanslutningarnaatt
äger eller via stiftelser kontrollerar tillgångar.avsevärda frågaDet är om
samlingslokaler, bostadsfastigheter, bolag, stipendie- och premiefonder,
likvida medel till betydande belopp, tillgångardvs. tillsam-m.m. som

kan sägas utgöra studenternas studiesocialamans miljö. Sammantaget är
det betydande ekonomisk verksamhet landetsen studenter be-som
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studentbostadsstiftelserna SOU 1994: 47tillexkl.omsättningenuppskattardriver. Vi
tillgångar- Kapitel 4kontrolleradeägda ellerkronor och de300 miljonernärmare

åtminstone 2,2 miljarder kronor.tillna
tillgångarna universitets- ochsig mellanfördelarstudenternasHur

Tillgångarnas omfattning harhistoriska förklaringar.högkoleorter har
obli-kårers ställningnationersochsamband meddäremot somsnarare

Även drift ochñnansieramöjligheternasammanslutningar.gatoriska att
obligatoriet. Viunderhåll tillgångarna beroendeär att stu-anseravav

kårlokalertillgångar harbostäder,dentsammanslutningamas m.m.som
är beroendenågra eller mindreallafaktorer avgynnats mersomav

är:viktigasteobligatoriet. De
lånstatligasärskilda-

avgift samtliga studenterrätten att ta ut av-
skattebefrielsefullständigi närmastdeten-

från företaggåvor, enskilda ochdonationer m.m.-
ideellt arbete.-

Lânemöjligheter

tillägglånamorteringsfria statligaFrån särskilda ränte- och1950 har
utgått studentbostadsföretag. Itilluppföra studentbostäderför stu-att

studentsammanslutningarna majoritetenhardentbolagens styrelser av
Riks-skall kommunen.ledamöternaMinstplatserna. utses aven av

långivning studentbostädertillsärskildabeslöt 1971 dennadagen att
år.övergångperiod förutsatteBeslutetupphöra underskulle treomen
efter överens-och lokalastudentbostadsföretagen skulle avvecklasatt

uppgå allmän-i ombildas tillellerrespektive kommunkommelser med
påbostäder grundundantag för debostadsföretag, dock mednyttiga som

i fortsättningen kundeskäl ävendonationsbestämmelser eller andraav
några studentbo-studentbostadsföretag. Endastförvaltaskomma att av

beståndet.allmännyttiga Denöverförts till detstadsföretag har dock
på universitetsortema ägs ochstudentbostädernaövervägande delen av

via stiftelser i vilkastudentbostadsföretag, i allmänhetförvaltas stu-av
överlåtadentkårema Statens beslutbestämmande inflytande.har attett

studentbostäder student-förvaltningför produktion ochansvaret av
påfår obligatoriska anslut-grundats densjälva bl.a. ha attanseserna

långsiktigt förkundegaranterade studenternaningen ta ettatt ansvar
verksamheten.

År studentkårslo-lån förinföra särskilda1963 beslöt riksdagen att
då lånLänet beviljats tjugotal1983 och hadekaler. avvecklades ett pro-

förordningen31 miljoner kronor. Ijekt till belopp drygtett av
studentkårslokal-lånåterbetalning anskaffning1983:686 för avavom

låneåterbetalningen. del har ännuvillkoren för En avm.m. angeser
lånKårer beviljatsnationer sannolikt inteinte och harslutamorterats.

från eftersomallmänna samlingslokaler kravetdet särskilda stödet för
allmänt tillgängliga inte är uppfyllt.lokalerna skallatt vara
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Utöver dessa särskilda lånstatliga och bidrag utgått till studenter- SOU 1994: 47som
bostäder och samlingslokaler lånharnas även beviljats studentsamman- Kapitel 4

slutningarna och närståendedem stiftelserbolag för produktion bo-av
städer inom för de allmänna statliga bostadslånen. Lånenramen omfat-

också viss förtar samlingslokaler beräknatarea i relationen tillm.m.
den producerade bostadsarean. Totalt finns utestående158 lånstatliga
till studentbostäder på sammanlagt beloppett drygt 130 miljonerav
kronor.

Lån och bidrag för utrustning vid universitetrestaurangerm.m. av
och högskolor har beviljats studentsammanslutningama. En del dessaav
lån har ännu återbetalats.inte Förordningen l989:24 driftavtal förom
restaurangverksamhet i studentkårägda lokaler har upphört gälla.att
Universiteten och högskolorna beslutar idag i vilken utsträckning de
vill stödja studenternas restauranger.

Rätt avgifteratt za ut

De obligatoriska studentsammanslutningarnas rätt avgiftatt ta ut av
samtliga studenter vid universitet och högskolor är utomordentlig be-av
tydelse i sammanhanget. Totalt kan studentkårernas och nationernas
sammanlagda avgiftsintäkter beräknas till 90 miljoner kronor år.ca per
Intäkterna är viktiga kårernasför möjligheter upprätthålla kvalitetenatt
i utbildningsbevakningen och för den studentfackliga verksamheten i
övrigt. De är i allmänhet förutsättning för klara driftenen att av sam-
lingslokaler Denna uttaxeringsrätt ocksåärm.m. viktig för bankers
och andra kreditinstituts bedömning sammanslutningarnas kredit-av
värdighet.

Skanebefrielse

Som vi redovisar i avsnitt 4.6 har de obligatoriska studentkårerna och
nationerna mycket fördelaktig skattesituation.en De behöver bl.a. inte
erlägga påskatt rörelse eller kapital, vilket har underlättat uppbyggnad-

tillgångarna underlättaten av samt drift och underhåll fastigheterav
och samlingslokaler.

Gåvor och donationer

Studentkårer och nationer har erhållit gåvor och donationer från en-
skilda, organisationer Särskilt gäller detta studentkårernam.m. vid uni-
versiteten och vissa fackhögskolor vid nationernasamt i Lund och Upp-
sala. gåvorEn del och donationer är förbundna med villkor, exempelvis

användas föratt stipendier, medan tillåterandra friare användning.en
Att gåva eller donation tillen studentsammanslutning kommeren alla
studenter till del har säkerligen ofta varit förutsättning för givaren el-en
ler donatorn.
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471994:SOUarbeteIdeell:
Kapitel 4

ochskapalyckatskårer nationerochtillförklaring attYtterligare en
fastigheter,driftochskötseltillgångar ärvidmakthålla betydande att av

arbetandeideellt stu-skerhuvudsakligensamlingslokaler genomm.m.
verk-kommersiellomfattandeharStudentkårer nationerochdenter. en

Verksam-fritiden.studenterskötsutsträckningisamhet avstorsom
driftklaramöjligtvarit attknappastvilka detinkomsterheten utanger
vil-idiskuterastillgångar. kanDetandraochfastigheterskötseloch av

avveckling.obligatorietspåverkasideella arbetetutsträckning detken av
ekonomiskt ochförsvagningallmänuteslutasdock inte attDet kan en -

studenternasminskarstudentsammanslutningarnamedlemsmässigt av-
arbete.ideellttillbenägenhet

förordningochsåledes lag-Studentkårer har ennationeroch genom
skapatObligatoriet harföreningar.andramed enjämförtsärställning

överlämnaförmöjligt attgjort det statenverksamhetenistabilitet som
universitetvid landetssituationensocialaför denbetydandeett ansvar

andraochFör donatorerStudentkårer nationer.ochpåhögskoloroch
univer-landetsmiljön vidstudiesocialadentillbidraönskatgivare som
viabidragenkanaliseranaturligtvaritdet or-högskolor har attsitet och

lång-varitochstudenterföreträtt alla somganisationer vetmansom
stabila.siktigt

Studentkårer ochhuvudförklaring tillalltså att na-ärObligatoriet en
kapitaltillgångar. Debetydandekontrollerar gynn-äger elleridagtioner

förklararobligatorietmedförbundnaärövrigtivillkor somsamma
behållaochbyggastudenternamöjligt förvarit attockså varför det upp

självaintepåpeka studenternaskältillgångar. finns attDet attdessa om
så kom-tillgångar hade stat,för dessatagitochbyggthade ansvarupp

fåttaktivt sättpåi ställethögskolaeller ett an-universitet meramun,
tillgångarnaDå hadestudenterna.miljön förstudiesocialför densvara
studiesocialvarieradförförutsättningarnamindre ochväsentligtvarit en
från ländererfarenheternamån minstsämre. Intemotsvarandeimiljö

språk.tydligasitttalarstudentsammanslutningarmed svagare
föreningslivfriareförkårobligatoriet öppnar ettAvvecklingen av
vill anslutahonellersjälv hanväljerstudentEnstudenterna.bland om

också rademellertidpåverkasframgårSomförening. ensig till ovanen
studiesocia-hand denförstaavveckling, iobligatorietsandra faktorer av

undersöka hurdirektiven,enligtskall,KAKför studenterna.miljönla
för allatillgängligabli brett stu-tillgångar kunnastudentkårernas skall

studentbostädergälleravveckling. Detobligatorietsefterävendenter
förutsätterpremierockså stipendier ochkårlokaler huroch sommen

föröppnasnation skall kunnakår vissiviss ellermedlemskap i enen
studentsammanslutningarnaärredovisattidigareviSomstudenter.alla

såväl efterföreföreningarprivatråttsligabetraktajuridiskt somatt som
studentkårerna nationernaochinnebäravveckling. Detobligatoriets att
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själva också efter obligatoriets avveckling har besluta sina till-att SOU 1994: 47om
gångar. För kårlokalerbostäder,att skall bli brett tillgängliga förm.m. Kapitel 4
alla studenter krävs kårerdagensatt och nationer samtycker till detta.
Vår analys studentsammanslutningarnas tillgångar utgårav från vårt
uppdrag pröva huratt studenternas tillgångar skall kunna bli tillgång-
liga för studenterna efter obligatoriets avveckling. vårEnligt enkät är
tillgångarna följande:

Studentbostadsfastigheter l 588 milj kr
samlingslokaler 297 milj krÖvriga fastigheter milj92 kr
Bankmedel 151milj krmm
Stipendiefond 100milj kr
Summa 2 228 milj kr

Studentbostadsfastigheterna är till angivnaupptagna taxeringsvärden.
samlingslokaler och övriga fastigheter till beräknat marknadsvärde.

Beloppet 2,2 miljarder kronor kan sägas den förmögenhetsmassavara
direkt eller indirekt ägssom studenterna. l beloppet ingår kåräg-inteav

da bolag och del tillgångarandra varför deten totala marknadsvärdet av
sammanslutningarnas tillgångar kan väsentligt högre. Det bör till-vara
läggas sammanslutningarnaatt bådehar kortfristiga långfristigaoch
skulder. Nettoförmögenheten såledesär lägre. Tillgångarna motsvarar ett
förmögenhetsvårde på 12 000 kronor studentca är, tidig-per men som

redovisats, mycket ojämnt fördeladeare mellan studentsammanslutning-
på de olika universiteten ocharna högskolorna.

Tillgångar ägs eller disponeras idag de obligatoriska studentkårernaav
och nationerna. De idag allarepresenterar studenter kommer eftermen
den 1 juli 1995 endast kunnaatt de studenterrepresentera frivilligtsom
anslutit sig till kårföreningrespektive eller nation. Hur kårerdessa och
nationer kommer under tidenatt fram tillagera avvecklingen obliga-av
toriet och frivilliga föreningar eftersom obligatoriets avveckling bestäm-

i vilken utsträckning tillgångarnamer kommer studenterna till del i
framtiden. Bl.a. de samtal vi haft med företrädare kårerför och nationer

påtyder åtminstone tvåatt omständigheter avgör studenterna kom-om
ha tillgångatt tillmer studentbostäder,samma samlingslokaler ef-m.m.

obligatorietster avveckling före.som
Studentsammanslutningamas ekonomi
Studentsammanslutningarnas tillgångar kommer bara till-att vara

gängliga för medlemmar.
Efter obligatoriets avveckling kommer Studentkårer och nationer att

verka under i princip villkor gäller för föreningarsamma i allmän-som
het. Frågor medlemsrekrytering och medlemsavgifterom kommer ett
helt sätt i förgrundenannat än när medlemskap och medlemsavgifter är
obligatoriska. Som vi tidigare redovisat kommer medlemsintäkterna i
bästa fall uppgå tillatt tredjedel dagens obligatoriskaen avgifter.av Till-
gångarna kan i det bliläget ekonomisk belastning fören de frivilliga
föreningarna och flera sammanslutningar kan komma upptäckaatt att
kostymen helt enkelt år för under destor ekonomiska villkoren.nya
Verksamheten måste rationaliseras tillgångaroch Det kanavyttras. hel-
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1994: 47SOUverksam-drivakanintekårer nationerellervissauteslutasinte attler
Kapitel 4pä uni-vissastudenternabetydadetkan attSammantagetvidare.heten

utbudmindre stu-hakommer etthögskoleorter att avochversitets-
idag.kårhus ändentbostäder, m.m.

samlingslo-påtillgången bostäder,begränsarmöjlighetEn somannan
på medlemskapställer kravStudentkårer nationerochärkaler attm.m.

kårerinnebärtillgångarna. Det attutnyttjaskallstudenternaför att
fortlevnadnationenskårens ellerprioriterarhandförstainationeroch

nämligen studenternashuvuduppgiftenäri dagtill detoch inte somser
tillgångarna skap-ävenuteslutasintekansådan utveckling ombästa. En

del.tillstudenterallaför kommaattats

studentbostäder

studentsamman-kontrollerarellerägerstudentbostädergällerNär det
sammanlagt drygtmedbostadsfastigheter179stiftelserviaslutningarna
direktägda18stiftelseägda och stu-161ärdessaAv avlägenheter.00025

förbostadsfastigheternastiftelseägdaDe svarardentåren nationen.eller
beståndet.93drygt procent av

studentsam-ägsellerkontrollerasStudentbostadsfastigheter avsom
Stock-Lund,Göteborg,iuniversitetenvidendastfinnsmanslutningar

SverigesvidochKarlstadiHögskolanvidUppsala,ochholm
vidfinnsstudentbostadsstiftelsemafyraLantbruksuniversitet. De stora
harstudentbostadsfastigheterDirektägdauniversiteten.störstafyrade

UniversitetsStockholmsUppsalaochi Lund samtnationernaendast
Övriga stiftelser.ägsstudentbostäderStudentkår. av

Uppsala,istudentbostäderfinns detlägenheter mesti antalBeräknat
beståndet. Na-85nästanför procentStockholmLund och avsvararsom

LundIbostadsinnehav.betydandeUppsala harochi Lund etttionerna
studentbostadsbeståndet. UppsalaI25förnationerna procent avsvarar

Se ñgur29nationsandelenär procent.
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SOU 1994: 47Karlstad 0,4
Kapitel 4%Stockholm

23,8 % Uppsala
34,2 %

Göteborg
15,2 %

Lund 26,4 %

påFigur l Fördelning kårerssamtligaorter och nationers lägenheterav

Tillgången på bostäder för frågastudenter är viktig i samband meden
universitetens högskolornasoch rekrytering öroch studenternas möj-
ligheter studera utanför hemorten. gäller påatt Det inte minst de största
universitetsorterna där konkurrensen bostäder, ofta mindre bo-om
städer, är stark.

Studentkårerna har avgörande inflytande överett de studentbo-stora
stadsstiftelserna i Lund, Stockholm och Uppsala. Inflytandet år inte fullt
lika starkt i Göteborg och Karlstad. Samtliga stiftelser ställer dock krav
på kårmedlemskap Kårernahyresgästerna. och stiftelserna är däremotav
inte ekonomiskt beroende varandra. Bostadsstiftelserna finansierarav
sin verksamhet uteslutande hyresinkomster och har i ekonom-genom
iskt avseende inga relationer studentkårerna.med

frånDet har kårervissa framförts påplaner utnyttja sitt inflytandeatt
över studentbostadsmarknaden för stärka medlemsrekryteringen.att
Två olika möjligheter har diskuterats. Den innebär medlemskapattena

kåreni är förutsättning för hyra bostadatt studentbostads-en genom
stiftelserna. Den andra medlemmar kåreni skall erbjudasatt rabatterade
hyror. De stiftelseurkunder och stadgar för studentbostadsstiftelser som
KAK tagit del visar det studentkårernaäratt bestämmer efterav som
vilka regler lägenheterna skall hyras ut.

såledesDet finns i princip inga hinder för studentkårernaatt an-
vänder sitt inflytande över studentbostadsföretagen för att gynna egna
medlemmar. Det kan tyckas strida intentionerna bakommot den stat-

långivningenliga till föreningarna och det kan delvis försökettses som
återinföra den obligatoriska kåranslutningen,att vårt utredningsar-men

bete vid handen det knappast ñnns möjligheterattger ingripa for-att
mella Frångrunder. universitetens och högskolornas utgångspunkt
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SOU 1994: 47olika student-skilja mellananledningemellertid knappastdetñnns att
Kapitel 4universitets- och högskole-förFöreträdarestudentbostäder.rätt tillers

till-fäster vidvikt deockså denframförttill KAK attharledningarna
försämras obliga-ellergången på begränsasstudentbostäder inte genom

avveckling.toriets
avveckling försvagaskårerna obligatorietsfråga efterärEn omannan

på ochkompetentsådan inte längreutsträckning de etti att ansvars-en
tillDet kan ledastiftelserna.överutöva sitt inflytande attsätt kanfullt

bostadsföretagens utveck-ellervill träda tillbakaantingen självade att
ifrån siglämnatvingar demling ansvaret.att

utsträckning fort-i visshaft och harharstudentbostadsbolagenAlla
exempelvissjälvklartär inteekonomi.ansträngd Detfarande atten

något vill övertafastighetsbolagsinaviaellerkommunen staten an-av
studentkårerna tillbaka.träderstudentbostadsstiftelsernaförsvaret om

för inriktningenstudentkårerna är riskstiftelserna detlämnarOm att
såväl universiteten ochutvecklingpå äröverges. Detstudenter somen

motsätta sig. Försannolikt kommerstudenternahögskolorna att ensom
allmänhet be-krävs istiftelsernas stadgarändringupplösning eller attav

studentkår.respektivegodkännsslutet av
annorlunda de student-anledningegentligen ingenfinnsDet att se

förhållan-nationer. Detägs eller kontrollerasbostadsfastigheter avsom
donationer ochbetydligt inslagmedfastigheterna byggtsdet ettatt av

Nationerna, liksomgåvor principiellaförändrar inte det resonemanget.
med besluts-privaträttslig ställningkårerna, är föreningar med samma

tillgångar i allmänhet.föreningarnär gällerdetkompetens somegna
bostädernaför nationerna kanfrivilligt och ävenblirMedlemskapet nu

rekryteringsargument.blikomma att ett
sjunker, antaletinkomsternaavveckling tillobligatorietsLeder att

frånbidrag donatorer,minskar ochmedlemmar att sponsorer m.m.
ekonomiska läge för-allmännanationernasuteblir, kanminskar eller

effektiv förvalt-förså längre föreliggerförutsättningar inteatt ensvagas
svårigheterharfinns nationerRedan idag detning bostäderna. somav

studentbostadsföretag iförekonomi och liksomförvaltning ochklaraatt
motstånd Framför för nationer-hyreshöjningar. alltövrigt finns det mot

också nära sambandutvecklingenekonomiskai Uppsala har denna
fortsättningen.nationshusen täckas iför kanmed hur kostnaderna

kårhussamlingslokaler och

tillgångstudentkårerna tillsamtliga universitet och högskolor harVid
ägandeförhållanden,kårlokaler. finansieringkostnader,När gällerdet

Många kårerkårlokalerna splittrad. ägerär bilden mycketm.m. av
Några förmån-kårhus, stiftelser.direkt eller via hyrsjälva sina antingen

ändamålet Andra hyrsärskilt bildade stiftelser eller bolag.ligt för avav
påförmånliga fastighetsägarevillkor eller enskildakommunen av

På mindre medelstora högskolornamarknadsmässiga villkor. de och
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tillhandahåller ofta högskolorna expeditions- administrationslo-och SOU 1994: 47
kårverksamhetenkaler för till liten eller ingen kostnad.

ägarförhållandensamlingslokaler -

Antal
Direktägda 30 st
Ägda via bolagstiftelse 9

på förmånligaHyr villkor 40
påHyr marknadsmässiga villkor 8

Av 39de sammanslutningar direkt eller indirekt äger sinasom sam-
lingslokaler är 26 nationerna i Lund och Uppsala. samlingslokalerDe

tillhör nationerna i Lund ligger insprängda i bostadsfastigheter,som me-
dan nationerna i Uppsala i allmänhet har sina friståendelokaler i fastig-
heter, tvånationshus. kårerEndast vid mindrede och medelstora hög-

Övrigaskolorna äger kårlokaler.direkt eller indirekt sina alltsåägs av
kårer och nationer vid universiteten fackhögskolornaoch i Stockholm.

Kårhusen och samlingslokalerna har normalt inget fastställt taxerings-
värde. I allmänhet kårernasde heller inte i och nationernas bok-upptas
föring. Vi har hjälpmed frånnyckeltalsberäkningar Akademiska Husav
och insamlade uppgifter samlingslokalernas uppskattat värdetom area
till nedan angivna frågabelopp. ärDet naturligtvis om en grov upp-
skattning. kårhusenFlera är unika, gamla och påmed centrala lägenav
universitets- och högskoleorterna. Det skulle krävas individuellen
värdering varje hus för fastställa marknadsvärdekorrektatt ettav

samlingslokaler uppskattat värde-

KårhusNationshus
Uppskattat värde ägda 94 milj kr milj203 kr
Kvarstående lån ägda 38 milj kr 106milj kr

Oavsett kårerna äger kårhuseneller disponerar och samlingslo-om
kalerna med hyreskontrakt har utgifter för ocksådriften och oftaman
underhåll. Vi frågathar i enkäten efter driftskostnaderna för lokalerna.

diagrammetI redovisas den totala bruttokostnaden för drift och under-
håll kårhus och samlingslokaler. Kostnaden jämförs med intäktenav
från den obligatoriska avgiften för kårhusensuppskattningatt ge en av
och samlingslokalernas ekonomiska påbelastning sammanslutningarna.
Figur från2 bygger våruppgifter enkät och beräkningar.egna
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1994: 47SOU
Kapitel 4

E Årlig avgiftsintäkt,
mkr

Uppskattad
driftskostnad, mkr

LU

Årlig ñr samlingslo-driftskostnadernaijämñrelse medavgiftsintäktFigur 2
kaler

kårlokal-förär driftskostnadernaoch Lundnationerna i UppsalaFör
från obliga-från kåravgifterna. denIntäkternaän intäkternastörreerna

frånutgifterna nations-klaratillräckliga föravgiften år intetoriska att
harframgår pubverksamhetenvarför och2Av ñgurhusen. restaurang-
intestudentsammanslutningarna,så förekonomisk betydelsestoren

i Uppsala.minst för nationerna
uteslutandedriftskostnadernaKårer inte betalanationer kanoch ge-

också intäkter tillandraavgiften. flesta harobligatoriska Dedennom
driften.

kårhus fi-frågat och samlingslokalerdriftenvi hurenkäten harI av
finansierari Lund och Uppsalavisar nationernanansieras. Figur 3 hur

kårlokaler.samtliga Igenomsnittet förjämfört mednationshussina
frånhuvudsakligen inkomstermedel3figur betecknar restaurang-egna

innehåller ränteintäkter, donationer,övrigtpubverksamhet. Postenoch
gåvor m.m.
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Figur 3 Finansiering driftskostnaderav

Både kårernaför och nationerna i Lund hyresinkomster störst bi-ger
drag till driften. kårerI genomsnitt för samtliga och nationer hy-svarar
resintäkterna för 58 kostnaderna. Det handlar här hyres-procent av om

från kårägdainkomster och bokhandlar, hyresinkomsterrestauranger
från hyresgäster frånEn del hyresinkomsterna kommerexterna m.m. av
andra studentföreningar, linjeföreningar, sektionsföreningar m.m. som

kårlokalernaofta utnyttjar kårernatill subventionerad hyra. Denen av
andel kostnaderna bärs den obligatoriska avgiften är i realitet-av som av

högre än 23 är genomsnittet kårer.för samtligaprocent Egnaen som
frånmedel, huvudsakligen inkomster restaurangverksamhet, försvarar

19 procent.ca
framgårAv ñgur 3 nationerna i Uppsala ñnansierar sina nations-att

påhus ñr övriga sammanslutningar avvikande sätt. Hyresinkomster-ett
för väsentligt lägre andel kostnaderna än för övrigana svarar en av sam-

manslutningar. I stället väger den obligatoriska avgiften och intäkter
från i huvudsak och pubverksamhet Av den totalarestaurang- tyngre.
kostnaden för driften pånationshusen 15 miljoner kronor deav svarar
två för 10 miljoner kronor. Nationshusen i Uppsalaposternasenare
kostar i drift i genomsnitt varje medlem närmare 650 år.kronor per

Det kan jämföras med nationerna i därLund kostnaden för samlings-
uppgårlokalerna tilltotalt under 3 miljoner kronor eller 100strax ca

kronor medlem. Nationerna i Lund är inte lika beroende intäkt-per av
från den obligatoriska avgiften eller de inuvarande skattereglernaer av

nationerna i Uppsala.som
påStudenterna mindrede och medelstora högskolorna hyr i allmän-

kårhussinahet och samlingslokaler. Det behöver i och för sig inte in-
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många SOU 1994:sina eftersom 47kårerna för lokalerhögre kostnadernebära haratt
förmånligapå Kapitel 4tillhandahåller villkor. Klartsamlingslokalerkommuner

på kårlokalertillgången väsentligt bättre universi-äremellertidär att
0,6universiteten i genomsnitt harvidMedan studenternatetsorterna.

hög-m1 mindre och medelstorastudent har desamlingslokaler per
m2 universitet har varjeVid Uppsala0,2 student.skolorna endast per

m2 ungefär 5till sitt förfogande, dvs.samlingslokalerstudent 1,0ca
smågånger medelstora hög-vid de ochän studenternautrymmemera

kår-förklaringen tillNaturligtvis är detta delskolorna. attstor aven
kårerför och nationer vidutgiftspostär betydligtlokalerna tyngreen

småkårerna vidän för de ochuniversiteten vissa fackhögskoloroch
högskolorna.medelstora

utfört stödberäkningar vi meduppgifter och deStudenternas avegna
påfrån driftskostnaden,Akademiska tyder den totalanyckeltal Hus att

uppgårkårhus samlingslokaler tillför ochexklusive kapitalkostnaden,
året. driftskostnadernaVi uppskattar60 miljoner kronor net-attomca

fråninkomsterefter för hyresinkomster ochdvs. avdrag restaurang-to,
uppgårkårer nationer i genomsnittpubverksamhet för ochoch m.m.,

innebär det25 obligatoriska avgiften. Totalttill denprocent enavca
på ungefär25 miljoner dvs.driftskostnad mellan 20 och kronornetto

bedömer rimligt räknamedlemsintäkter vimotsvarande de attsomsom
kårer obligatoriets avveckling. Om alla öv-för och nationer eftermed

kårhusgår oförändradedriften förblir skulleriga inkomster tillsom av
kårhusen ävengenomsnitt möjligt klarar finansieringendet i att avvara

förutsätter hela medlemsavgiftenefter obligatoriets avveckling. Det att
går kårhus samlingslokaler.till och

rimligt med övriga hyresintäkterär emellertid inte räknaDet attatt
väsentlig deloförändrade efter obligatoriets avveckling. deblir En av

subventioneraserläggs studentföreningarhyresinkomster andra somav
kårerna. för omfatt-Restaurangverksamheten kan, den har storav om

ning, bli beskattad rörelse.som
tillgången kårhus samlingslokaler förutsättningOfta är just till och en

kårverksamhetför aktiv studiemiljö. är därföroch god Det natur-en en
tillgången på varitligt prioriterat bra lokaler och bered-studenternaatt

Ävenändamål.sina inkomster förda avsätta andel dettaatt storen av
är önskvärt studenterna harför universiteten och högskolorna det att

studiesocial miljö.samlingslokaler del i godbra som en en
Tillgången såledestill goda samlingslokaler för studenterna ligger

även universitetens högskolornas intresse och de borde därför, hari och
framhållits, bidra till finansieringen lokalerna. De knappastdet harav

samlingslokalerna än imöjlighet direkt subventionera mycketatt annat
utgå kårenmåste frånmarginell omfattning. Bidragen eller nationenatt

tillhandahåller universiteten eller högskolan tjänster olika Uni-slag.av
kårhusenversiteten och högskolorna kan etablerar sig hyresgäster isom

på håll.vilket redan sker flera kan förbättra möjligheterna förDetnu
studentkårerna behålla kårhusen minskar samtidigt detatt utrym-men

disponera. Universitet eller högskolanstudenterna kan kanme som
också kårer nationer för den servicebetala och studenternaman ger
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nybörjare och utländskat.ex. studenter eller för SOU 1994: 47mottagare attsom av
tillhandahåller, läsesalar, biblioteksservice några större Kapitel 4man m.m., men

ekonomiska frågainsatser det. intekan bli om.
En möjlighet kårhusenär privata intressenters bidrag tilla.ttannan

ökar. kårhusFlera har frånbyggts med ekonomiskt stöd privata givare,
företag och enskilda, ioch falldel har givarna medel till drift-avsatten

i särskilda fonder. Bidragen till särskilda fonderdessa kan kommaen att
öka det är tveksamt givarna kommer vilja överta ellerattmen om mer
mindre hela kårhusen.det ekonomiska för Samarbetet haransvaret en
gång studentkårernainletts med under förutsättning alla studenteratt

ocksåmedlemmar och de beredda väsentlig delatt att tavar var en av
det ekonomiska för fastigheterna. Om förutsättningarnaansvaret nu
ändras kan det inte uteslutas motivet för företag och andra privataatt
intressenter stödja studenterna minskar.att

I Lund diskuteras andra möjligheter. Eftersom avsevärd delen av
driftkostnaderna för den s.k. AF-borgen Studentkårtäcks Lunds medav

frånintäkterna den obligatoriska avgiften inser obligatorietsattman av-
veckling äventyrar möjligheterna bibehålla huset studenthus. Enatt som

har tillsatts för överväga olika behållamöjligheteratt AF-grupp att
borgen kårhus. diskuteras påBl.a. krav medlemskap i förAFsom att
tillgång till studentbostäder. De medlemsavgifter härigenom erhål-man
ler skulle, frånkunna täcka intåktsbortfallet de obligatoriskaanser man,
avgifterna. Ett alternativ är öka utnyttjandegraden, dvs. minskaannat att

för studenterna och öka denutrymmena kommersiella användningen av
studentkårernahuset. Bl.a. vid Linköpings universitet ställs inför lik-

nande problem. ocksåDär finansieras väsentlig del driftskost-en av
kårhusetnaderna för den obligatoriska avgiften.genom

Tillgången på samlingslokaler vid de mindre och medelstora hög-
skolorna är i huvudsak beroende kommunernas inställning till attav
stödja de frivilliga studentföreningar kan komma finnas efterattsom

Ävenobligatoriets mångaavveckling. kårer har betala för driftattom
visst underhåll kårlokalernaoch finnsett det nästan alltid kom-av en

munal subventionering kårhusi de kommunerna tillhandahåller.som
Kommunernas villighet stödja studentlivet i framtiden är sannoliktatt

påberoende hur föreningslivet bland studenterna utvecklas efter obliga-
toriets avveckling. Kommer frivilligade föreningarna hyggligtatt vara
representativa för studenterna och har de möjlighet kår-föratt ta ansvar
hus och andra samlingslokaler tillhandahåller,kommunerna finnssom

ingendet anledning för kommunerna minska sina insatser. ärDetatt
naturligtvis viktigt för kommunerna det universitetet eller denatt egna

högskolan utvecklas väl och den har goda möjligheter rekry-egna att att
studerande. En bra studiesocialtera miljö är viktigt rekryteringsargu-ett

ment.
Men den ocksåutvecklingen är möjlig.motsatta De frivilliga för-

får lågeningarna medlemsanslutning dåligaoch ekonomi, dvs.en svag
förutsättningar för kårlokalerför I det lägetatt kan det föransvara m.m.
kommunerna omöjligt tillhandahålla kårlokaler för studenternaattvara
särskilt det innebär måstekommunerna på sig störreatt eko-om ta ett
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underhåll. förmodligen SOU 1994: 47drift Avgörande är härnomiskt för ochansvar
Kapitel 4föreningarnas och kompetensbedömningkommunernas samtav ansvar

kårhusen tillgång på uni-utsträckning blir för alla studenteri vilken en
frivillig studentsammanslutningversiteten högskolorna. kanoch En

svårigheter subventionerade driftskostnader medklara även starktatt
underhåll Om kritik riktas skötselnrisk eftersätts. kan motatt avm.m,

kårlokalerna svårt förinte minst opinionsmässigt bli kom-kan det en
samlingslokaler.fortsätta subventionera studenternasatt attmun

kårhus måste kår-tillförs och samlingslokalerOm inte medelexterna
nationerna finna intäktskällor. Uthyrning, försäljningoch andra averna

tillgångar möjlighetvissa bidrag. diskuteraskan Enm.m. ge annan som
föreningen nationen förär kräva medlemskap i eller studenternaatt att

alternativtskall tillträde till samlingslokalerna, erbjuda medlem-att
påtill olika Krav medlemskap kan emeller-rabattermarna evenemang.

åtgärd. gärna stötatid tveeggad Det kan lika bort studenternavara en
särskilt olika föreningartill medlemskap, ochuppmuntrasom om na-

tioner konkurrerar studenterna.om
kårer frånFlera nationer räknar med kunna öka intäkternaoch att

och pubverksamheten. För nationerna i Uppsala är intäkterrestaurang-
från idag förutsättning föroch pubverksamheten redanrestaurang- en
finansieringen nationshusen. omsätter närmare 50Verksamhetenav
miljoner för 70 nationernaskronor och totalaprocentsvarar ca av om-
sättning. Vinsten uppskattas till mellan 8 och 10 miljoner kronor.kan
Nationsföreträdare räknar med och pubverksamhetenatt restaurang-

nationshusenskommer ökad betydelse för finansiering efter obli-att
frångatoriets Om intäkterna minskaravveckling. och pub-restaurang

exempelvis ändradeverksamheten, Skatteregler, kommer fleragenom
behållasvårtnationer nationshusen.att att

fråganFör nationerna i år samlingslokalernas framtidLund om
frånmindre beroende inkomster och pubverksamhet.restaurang-av

Samlingslokalerna år här i första hand beroende hur nationernas bo-av
stadstillgångar kommer hanteras efter obligatoriets avveckling.att

kårerFör de flesta är emellertid obligatoriskaden avgiften centralav
kårhusbetydelse för finansieringen samlingslokaler.och Avgiften be-av

idag 25 miljonertalar driftskostnaderna och det är i första handca av
måsteden del intäkten hitta ersättning för studenternaav som man om

tillgång kårhusskall ha till och samlingslokaler i utsträckningsamma
efter obligatoriets avveckling idag.som

Premie- och stipendiefonder

Studentkårerna årenshar under lopp blivit ansvariga för betydande be-
uppgårlopp i premie- och stipendiefonder. Totalt de olika fonderna till

minst 100 miljoner kronor. Fondemas syfte är stödja studenternasatt
område, frånstudier i allmänhet, inom visst viss trakt Ge-ett etc.en

nomgående kårkrävs dock stipendiaten ärvmedlem i viss elleratt en av
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årliga frånviss nation. utbetalningarna fond- SOU 1994: 47Man kan uppskatta deen
Kapiteltill minst 5 miljoner kronor. 4erna

Givarens stödja videller donatorns avsikt har varit studenter ettatt
lärosäte, funnits representativvisst obligatoriet har detmen genom en

studentkår varit lämpligt utnyttja förvaltare de fond-det attsom som av
införståddocksåDärmederade medlen. har givare varit medman som

stipendiet är öppet för alla studenter.att

Övriga tillgångar

Kårerna tillhandahålleräger helt eller delvis olika bolag ettsom ser-
frågaviceutbud riktat är bokhandlar,studenterna. Detmot restau-om

kaféer inte varit möjligtDet har heltäckande bildattranger, m.m. en
denna verksamhet i utsträckning tillkommithar för till-stor attav som

handahålla lågaolika tjänster tillstudenterna priser. Den verksamhet
studentkårernasdrivs direkt i regi fördelhar detsom egen av gynnsam-

ocksåskatteläget för studentsammanslutningarna ideellama men av ar-
hållabetsinsatser därigenomstudenterna och kan konkurrens-av en

prisnivå. dåkraftig Andra versamheter drivs i bolagsform inteoch har
låga låga påsällan fördel eller inga lokalkostnader och krav lönsam-av

sådanaGenerellthet. dock här sigtycks verksamheter klara eko-sett
nomiskt direkta bidrag via obligatoriska avgifterna.de är emel-Detutan

kårernalertid osäkert i vilken utsträckning efter obligatoriets avveckling
Ocksåkommer möjlighet bedrivaha verksamheten vidare. dennaatt att

fråga finns då frågadet anledning uppmärksamma ytterligare det äratt
mångavärden, anställda och ofta viktiga funktioner förstora stu-om

denterna.

kårUpplösning eller nationav en

kåreravsnitt 3.2I konstateras och nationer är privaträttsliga subjektatt
både tillgångarinnan och efter obligatoriets avveckling. äger idagDe de

ocksåär de ägare till efter 1995. föreningarnaden l juli hanterarHur
tillgångarsina bestämmer de själva. finns ingen legal möjlighetDet att

tillgångarexempelvis förhindra förening sina och för-att avyttraren
såbrukar medlen länge sker för föreningensdet inom stadgarramen

och medlemmarnas godkännande.
kårernaflestaDe och nationerna har utförliga stadgar. allmänhetI

saknas dock regler för så-organisationens upplösning och vad i ettsom
tillgångarna.dant läge skall ske med finns till och vissa för-Det med

eningar och nationer stadgar verksamheten inte kanattvars anger upp-
lösas.

Flera sammanlutningarna kårhus.har sinaskulder, bl.a. Minsk-av
ande inkomster åtaganden.kan leda till föreningen inte klarar sinaatt
En konkurs i förening innebär emellertid inte de enskilda med-atten
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lemmar eller styrelsen blir betalningsansvarig. Det blir endast aktuellt SOU 1994: 47
föregåttskonkursen oegentligheter. Styrelses ledamöter kan dock Kapitel 4om av

bli betalningsansvariga underlåtit betala in eventuell preli-attom man
minär skatt eller Om ideell förening försätts i konkursmoms. en anses
föreningen dåupplöst överskott saknas, konkursen är avslutad.om

föreningarDe har upplösningsparagrafer har olika formuleringarsom
tillgångarnahur tillgångarnaskall hanteras. Flertalet skallattav anger

påkomma någotstudenterna till del sätt även i framtiden attgenom ex-
empelvis föras till stiftelse. Andra universitetet eller hög-atten anger

tillgångarnaskolan förvalta påskall kåri avvaktan bildats. Detatt en ny
finns även tillgångarnastadgar skall delas mellanattsom anger upp
medlemmarna vid kåren.eventuell upplösningen av

fallI de upplösningsparagraf saknas kan föreningens högsta beslutan-
de stämma, fullmäktige, representantskap med absolutetc.organ - -
majoritet besluta föreningens likvidation. Eftersom det inte finnsom
någon lag ideella föreningar tvångslikvida-saknas föreskrifterom om

Tillgångarnation. skall realiseras för föreningensbetala eventuellaatt
Återstodenskulder. kan medlemmarna besluta fördela sig emel-attom

lan.

Slutsatser

Vår bedömning hur tillgångarstudentsammanslutningarnas skallav
kunna bli brett tillgängliga för studenterna efter obligatoriets avveckling
utgår från vår tidigare Studentkårerslutsats och nationer är be-att att
trakta privaträttsliga subjekt. De har för sina till-som samma ansvar
gångar och skulder andra privaträttsliga föreningar och organisa-som
tioner. kårhusOm bostäder, skall bli tillgängliga för alla studenterm.m.
efter obligatoriets således frågaavveckling är för kårenden enskildaen
eller nationen.

någotBilden är dock Studentkårerkomplicerad. och nationer fö-mer
reträder idag alla studenter och har hantera sin verksamhet sinaochatt
tillgångar för alla studenters bästa. vårDet enligt uppfattning ettvore

frånallvarligt grundläggande demokratiska principeravsteg de stu-om
dentföreträdare förvalts företräda samtliga studenters intressenattsom
istället arbetar för kårsäkerställa den eller nation tillhöratt att man

såskall ha goda villkor möjligt efter den julil 1995. Man skullesom
då sätta studentsammanslutningens intresse över medlemmarnas intresse

är sådantoch det tveksamt agerande inom studentföreträd-ettom ryms
mandat. Vi studentsammanslutningarna tiden framatt tillarnas anser

obligatoriets avveckling bör påinrikta sig försöka student-att trygga att
även i framtiden tillgånghar bred till bostäder och samlings-erna

lokaler.
Når det gäller studentbostäderna vi det är nödvändigtattanser att stu-

dera förutsättningarna för minska studenternas föratt studentbo-ansvar
stadsstiftelserna. Studentbostâderna betingar avsevärt kapital ochett ut-

sågör tillgångviktig för studenterna och för universiteten och hög-en
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fråganskolorna är angeläget finna lösning SOU 1994:det 47att ytterst att omen
skall ha avgörande inflytandet över stiftelserna och Kapiteldet 4som somvem

långsiktighetkan och stabilitet i förvaltningen. talarDetgarantera mesta
kårernaför efter obligatoriets inte besittaavveckling kommer denattatt

styrka och kompetens uppgiften kräver.som
ingåendeVi klarläggadet lika angeläget ochanalyseraattanser na-

tionernas möjligheter efter fortsättaobligatoriets avveckling ägaatt att
kårerna.förvalta studentbostadsfastigheter näroch det gäller Detsom

behöver inte ägandeformerna förändras. är emellertidbetyda Detatt an-
geläget förutsättningarna för effektiv förvaltning student-att aven
bostadsbeståndet klarläggs och säkerställs.

kårhus vårNär gällerdet och samlingslokaler är bedömning detatt
behållainte kommer möjligt kapacitet.nuvarande Nedskär-att attvara

ningar kommer bli nödvändiga flera universitet och högskolor.att
fråga kårhusDet kan till bli ochoch med samlingslo-att avyttraom

På hållkaler. andra förvaltningkan sammanslagningar, gemensam m.m.
skapa förutsättningar för rationellt effektivtoch utnyttjandeett mer av
tillgångarna. förändringar universitetenBehovet varierar mellan ochav

måste utgå frånhögskolorna största neddragningarnadeattmen man
tillgångarnakommer aktualiseras där effektidag är störst. En obli-att av
tillgångengatoriets påavveckling blir lokaler för studenterna kom-att

bli jämnt fördelad mellan olika universitetende och hög-attmer mera
skolorna.

tillgångVi ärdet viktigt studenterna även i framtiden haratt attanser
till sådantgod studiesocial bostäder,miljö när det gälleren som sam-
lingslokaler Vi inser samtidigt fördet inte är möjligt student-attm.m.
sammanslutningarna själva lösa alla de problem avvecklingenatt som
medför. Det är därför nödvändigt alla berörda intressen universitetatt -

högskolor,och studentsammanslutningarna, berörda kommuner samt
privata företagde idag ekonomiskt stödjer studenterna samverkarsom -

frågor.kring dessa Vi det fortsättning KAK:s uppdrag attser som en
sådaninitiera och stimulera samverkan och komma med förslagatten

lämpliga lösningar.
Detta arbete bör ske innan obligatoriet Avvaktaravskaffats. tillsman

är risken sammanslutningarnas försämratsekonomi harstor attsenare
så måste brådska. försvåramycket beslut fattas under kanDetatt stor en
planerad och genomtänkt anpassning verksamheten.av

sådan utgå frånEn anpassning bör kunna prioriterarstudenternaatt
tillgången kårhus ställaoch samlinglokaler. Det kommer kravav
samverkan mellan förmågasammanslutningarna och samlas kringatt

kan innebär rationaliseringar, sammanslagningar,program som avytt-
ringar långverksamheter under tid varit centrala förm.m. stu-av som
dentlivet vid universitetet På många hållhögskolan.eller kan resultatet
upplevas smärtsamt obligatoriets avveckling ärsom men en genom-
gripande förändring för någrastudentlivet universitetetdet vid ochatt

måstehögskolor leda till förändringar omställmingaroch förstora stu-
dentsammanslutningarna.
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SOU 1994:utvecklingen för de 47uppmärksammaskäl särskiltfinns stu-Det att
hyresvärdar. Kapitel 4långsiktiga med privatadentkårer hyreskontraktträffatsom

förutsättningar beträffan-bestämdaunder vissahar tecknatsKontrakten
inkomstförhållanden till följd riks-kårernas förändratsde avsom nu

kårernamåste omför-Utgångspunkten försökerdagens beslut. attvara
förlägre hyreskostnader ellerantingen förkontraktenhandla attatt

helt lämna lokalen.
studentkårernafrån initiativet till deutgår själva kommerVi atttaatt

kåri vissstipendietilldelning förutsätter medlemskapförregler ensom
Om änd-skäl följa utvecklingen.finns docknation ändras. Deteller att

så bör inteinitiativ till sker. Detringar inte genomförs bör attstaten ta
privat förenings angelägenheteringrepp iuppfattas utanett ensom en

åtgärd bakom donation ellerursprungliga avsikternaför deatt trygga en
gåva.

får svårtkårer nationeroch äveninte vissaDet kan uteslutas attatt
sådant förening-i läge händer medVadfortsätta sin verksamhet. ettsom

innehållettillgångar Som redovisats finnsbestäms i stadgarna.avarnas
så-kårer nationer har förutsatthär olika möjligheter. En del ochdet ett

tillgångarna föri skall hanterasläge föreskrivit stadgarna hurdant och
utgöra nyttigheter för studenterna. Andraäven i fortsättningenatt anger

tillgångarna och andra har överskall skiftas mellan medlemmarnaatt
realiteten innebära deinga anvisningar vilket i tordehuvud atttaget

i föreningen.skiftas är kvarkan mellan de medlemmar som
sammanslutningnaturligtvis inte be-kan heller uteslutasDet att en

tillgångar kortsiktigt.för för förbruka medlenstämmer sig att avyttra att
sådana studentsammanslutningarnasi fall därVi prövat dethar om

tillgångar på sätt strider studenternasriskerar förbrukas ett motatt som
någonlångsiktiga förhindraintressen skulle möjligt dettaatt genomvara

Vår föreningarnasär emellertidform juridiskt ingripande. slutsats attav
sådant möj-privaträttsliga subjekt inte gör ingripandeställning ettsom

ligt.
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Övergångsregler5 SOU 1994: 47
Kapitel 5

Tvånget tillhöra studentföreningatt upphör den 1 juli 1995. Det be-en
tyder val enligt ordning böratt genomföras vårenunder 1995ny senast
för studenternasatt skall kunna tillträda sinarepresentanter uppdrag in-
för höstterminen 1995. Valförberedelser måste påbörjas vår-tidigtm.m.

1995 eller redan under hösten 1994. Planeringstiden bliren kort.
För bättre tid till planeringatt inför bådevalen för universitet ochge

högskolor och studenterna bör särskilda övergångsregler övervägas. Så-
dana regler skulle kunna innebära Studentkårernuvarande fåratt utse
studenternas vid universitet och högskolorrepresentanter även för läs-
året 199596. Val enligt förordning dåkan vårenäga 1996en ny rum
och representationen i universitet och högskolor läsåret 199697.avse

Studenterna bör ha rätt delta i universitetsatt eller högskolasett en
beslut valmodell. Inför det första valet bör deom nuvarande student-
kårerna sina företrädare i universitets- och högskolestyrelsernagenom
kunna företräda studenterna fråga.i denna

Valnämnden har central funktion i valmodellema. I nämndenen
måste ingå företrädare för studenterna vid universitetet eller högskolan.
Inför det första valet bör de studentkårernanuvarande för att utsesvara
studentrepresentanterna i valnämnden. Denna och övriga övergångreg-
ler kan sägas kårerna försteg framför andra föreningarettge som avser

delta i valen. förefalleratt Det dock det är den praktiskasom mestom
lösningen nyordningen genomförsatt i samverkan mellan universitet el-
ler högskola och studentkårer.nuvarande
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SOU 1994: 47
Bilaga 1

Kommittédirektiv

1993:106Dir.

kårobliga-ñr genomföraUtredning riksdagens avskaffabeslutatt attom
toriet nationsobligatorietsamt

Dir. 1993:106

vidBeslut regeringssammanträde 1993-09-09.

statsrådetChefen för utbildningsdepartementet, Unckel, anför.

förslagMitt

Med anledning riksdagens 199293:UbU14, 242beslut rskr attav
tvånget för studerande vid landets statliga universitet högskoloroch att

studentkår,tillhöra nation respektive studentförening för fakultet, det
kårobligatoriet, från halvårsskiftet föreslårs.k. upphör och 1995 jagmed

åtgärdersärskild tillkallas förutredare fastställa vilka praktiskaatt atten
behövs för genomföra riksdagens beslut.attsom

Bakgrund

Frågan studentkår,det obligatoriska medlemskapet i nation och stu-om
dentförening för fakultet tidigare vid tillfällen.har flera Bak-utretts

utifrångrunden har varit vitt spridd uppfattning det grundläggan-atten
de demokratiska principer är felaktigt med obligatoriskt medlemskapett
i sammanslutningar detta slag.av

Genom beslut den 23 februari 1989 bemyndigade regeringen chefen
för Utbildningdepartementet tillkalla särskild utredning medatt en

kårobligatorietuppdrag utreda stödMed bemyndigandetatt ut-m.m. av
sågs professor Nils Stjernquist till särskild utredare. Utredningen, som

års1989 obligatorieutredning överlämnade i novemberantog namnet
1990 betänkandet SOU tvångsanslutningen.1990:105 Studenten och
Som direktiv för betänkandet gällde utreda konsekvensernaatt ettav av-

kårobligatoriet.skaffande av
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studentkårerna 1994: 47SOUi decemberoch delgavsUniversiteten, högskolorna
Bilaga 1Utbildningsdepartementet.framtaget inomberedningsmaterial1992 ett

våren 1992931992932169,prop. bet.Riksdagen beslutade under
frånkårobligatoriet juliupphör den 1363 och medUbU:14, rskr. att

frånhuvudsakligenmaterialfattades basis1995. Beslutet ovanav
utredningar.nämnda

Uppdraget

genomförandethuvuduppgift förberedaskallUtredaren ha att avsom
utveckling där univer-innebär stimulerabeslut.riksdagens Detta att en

enskilda studenterstudentorganisationer ochsitet, högskolor, engagerar
till genomföran-Stöd och initiering lokalsig i genomförandeprocessen.

förutsätter utred-iär inte minst viktig sammanhanget. Detdeprocess att
universitet, högskoloröverlägger företrädare förkontinuerligt medaren

Vidare utredarenstudentföreningar organisationer. skallolika ochsamt
regeringen riksdagen kanklarlägga vilka ytterligare beslut och somav

krävas för praktiska genomförandet.det
högskolan ochuniversitetet eller dessGoda kontakter mellan stu-

nivåerolika in-i beslutsorgandenter och aktiv studentmedverkanen
både förvärde för lärosätena ochuniversitet högskolor äroch avom

före-förutsättningar säkras ochär viktigt dessastudenterna. Det attatt
är vidaremöjliga förankring hos studenterna. Detträdarna har bredast
såvälnå tillgänglighet till denför högbetydelse studenterna att enav

så-till samlingslokaler, bostäderstudiesociala verksamheten m.m.,som
Studentkårer nationer i har för.och dagdant ansvaretsom

på följandebör koncentrera arbetetMot denna bakgrund utredaren
punkter.

olikaRedovisa förslag till studentföreträdare i beslutsor-hur val av
genomföras och organiseras.inom universitet och högskolor skallgan
gäller formerna för alternativär viktigt klara regler utarbetas vadDet att

studentrepresentation vid universiteten och högskolorna. Studentin-
möjlighet till överklagande beslut fattadeflytandet skall innefatta avav

måstelärosätena. framtida lösning höga kravEn garantera represen-
utgångspunkt från olika alternativtativitet. bör arbeta medUtredaren

uni-pröva i vilken utsträckning valförfarandet kan variera mellanoch
versitet högskolor. rör sig antingen allmänna val anordnan-och Det om

högskola frivilligauniversitet och eller studentsam-de attav resp. om
manslutningar i olika Utredarenstudentrepresentanterutser organ.
skall klarlägga för i olika alternativen organiseraresursbehovet deatt

tillförsäkra rimligavalen studentrepresentanter och representanternaav
förutsättningar för fullgöra inom universitet hög-uppdragen ochatt
skolor.

mån åtgärder tillUndersöka i vad kan vidtas bidrar deattsom
samlingslokaler studentbostäder i dag är tillgängliga föroch m.m. som
samtliga förstudenter skall kunna bli brett tillgängliga studenterna även

ocksåefter avveckling obligatoriet. Utredaren bör klarlägga deen av om
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förändringar skett i studenthälsovårdenhuvudmannaskapet för stäl- SOU 1994: 47som
påler krav frånytterligare insatser statsmakterna. Bilaga 1

också samrådaUtredaren skall med den särskilda kommitté Fi
1988:03 över den nuvarande beskattningen stiftelser och för-som ser av
eningar.

Utredaren hållalöpandeskall regeringen underrättad arbetetsom
fortskridande.

Arbetet halvårsskiftetskall avslutat före 1994. Förslag inne-vara som
bår utgifter över statsbudgeten eller kräver ställningstagande riks-av

sådagen skall redovisas i tidgod vårriksdagenbeslut kan fattas underatt
1994.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för utbildningsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag formernautreda för praktiskt avvecklaatt att-
kårobligatoriet.

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat
iutredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt be-att
åttondelasta huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut
.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet
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Sammanställning universitets, SOU 1994: 47av
Bilaga 2kårers påhögskolors och synpunkter

KAK:s Valpromemoria

För stimulera till debatt och för synpunkter för det fortsattaatt att ar-
betet utarbetade KAK under hösten 1993 promemoria med rubriken,en
Hur skall studenternas företrädare i högskolan efter obligatorietsutses
avveckling här kallad valpromemorian. Denna tillställdes samtliga

Studentkårer,universitet, högskolor, nationer SFS erbjödochsamt sam-
såtidigt den önskade inkomma med synpunkter till KAK föreattsom

den 15 december. Skriftliga frånkommentarer har inkommit 11 stu-
dentkårer 12 universitetoch eller högskolor. fallI 5 har universitet och
högskolor lämnat in studentkåryttrande med eller student-gemensamt
kårer vid universitetet eller högskolan. Sammanlagt har 28 in-yttranden
kommit.

I valpromemorian redovisas alternativa förmodellertre att utse stu-
dentrepresentanter vid universitet och högskolor. första innebärDen
allmänna studentval där studenterna antingen i direkta val sinautser re-

i universitetets eller högskolans olika ieller indi-presentanter organ
rekta val ledamöter till representativ församling, elektorsför-utser en
samling eller studentförsamling, i sin har studenternastur att utsesom
företrädare i universitetet högskolan.eller I den andra modellen utser
studenterna varje kursämneprogram ledamöter till elektorsför-en
samling studenternas företrädare i universitetet eller högskol-utsersom

I den tredje modellen överlämnas rätten studentföretrâdarnaatt utsean.
i universitetet eller högskolan till eller flera representativa föreningaren

studenter. I valpromemorian behandlas vidare vissa allmänna kravav
påbör ställas för studentrepresentanter, behovetett system att utsesom

frågorreglering, övergångsregler.valtekniska vissasamtav
Samtliga yttranden kommenterar de olika modellerna för att utse stu-

denternas företrädare i universitet och högskolor. fleraI fall lämnas för-
förord den eller andra modellen. Dessutom föreligger synpunkterena

på andra delar valpromemorian åsikterframförsoch det ävenav av
påövergripande PåKAK:s arbete. det hela har promemoriannatur taget

tagits Såvälväl. universitet Studentkåreroch högskoloremot ut-som
trycker uppskattning över fåttdetta sätt ha möjlighet till dialogatt
med KAK.

I det följande redovisas tämligen utförligt de inkomna Synpunkterna
från kårer, universitet och högskolor.

Avvecklingen obligatorietav

Sveriges Förenande Studentkårer, SFS, sin negativa inställningupprepar
kårobligatoriettill framhålleravvecklas ochatt rättvisande hel-att en

hetsbild obligatoriets avveckling kräver KAK analyserar vilkaattav
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avvecklingen medför. Kri- SOUkonsekvenser för utbildningskvaliteten 1994: 47som
Studentkår,också från Hög-tik avvecklingen redovisas Uppsala Bilaga 2mot

Luleå på-Borås Ekonomkåren vid Högskolan iskolan i m.fl. SFS och
till inflytandepekar KAK inte uppmärksammat den rätt arbets-att som

miljölagstiftningen studenterna och den representation stu-ger som
denterna har i CSN:s lokala studiemedelsnämnder. SFS understryker att

studenthälsovården måsterätt till inflytande i tillförsäkrasstudenternas i
reglering.en

måste kårobli-Lunds universitet ambitionenunderstryker att attvara
på sådant frågagatoriet avskaffas sätt det inte blir försäm-ett att om

ringar i för de väsentliga avseenden. förutsätter,studerande Detta me-
universitetet, för avvecklingen ligger lokalt.att ansvaretnar

Utbildningsbe vakning

Studentkår, StudentkårLunds SFS, Blekinge och Högskolan i Karls-
kronaRonneby m.fl. valpromemorians definition utbild-attanser av
ningsbevakning är för snäv. Utbildningsbevakning inte,kan menar man,

utbildningsfrågorbegränsas också frågortill dit hör rör studie-utan som
förhållanden.sociala studenthälsovård måsteSFS förutom iattanser en

vidare definition inräknasbegreppet motionsidrott, restaurangverk-av
Kårsamhet, stödja bostadslösa nybörjare högskoleledningochatt m.m.

vid KTH uttrycker i förutomyttrande utbild-ett gemensamt att rena
ningsfrågor måste studentfackligt frågorarbete omfatta studiesociala som

studenthälsovårdstudiemedel, studiemiljö, studentbostäderoch och un-
frågorderstryker dessa blir allt viktigare för universitet hög-ochatt

påpekarskolor i framtiden. Uppsala universitet med avvecklingenatt av
påbörjatsobligatoriet fortsätter den utveckling nämligen an-attsom

för de studentservicefunktioners.k. i traditionsvensksvaret stu-som
övergårdenterna själva byggt och för universitetet. Blandsvaratupp

också Boråsandra understryker Högskolan i den betydelse studie-som
frågorsociala Studentkår framhål-har för högskolans utveckling. Lunds

ler studenternas rätt till representation i andra än utbildnings-att organ
måste i förordning. Liknande frånframförssynpunktergaranterasorgan

Studentkåren ocksåi Växjö vill ha besked hur studenter isom om or-
utanför högskolan skall utses.gan

påKrav valsystemet, rösträtt och valbarhet

påI valpromemorian formuleras vissa krav förett system att utse stu-
dentföreträdare vid universitet och högskolor. tillstyrksDessa i allmän-
het, i flera fall med kommentarer. framhållerI yttrandeett gemensamt
Göteborgs kårernauniversitet kåroch vid universitetet alla utom en
står bakom yttrandet endast vid universitetet registrerade studenteratt
skall ha rösträtt och valbara. Uppsala universitet valpro-attvara menar

svårighetenmemorian underskattar definieramed vilka studenteratt
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har rösträtt och upprätta röstlängd. Universitetetatt enda SOU 1994:som 47attanser
möjligheten upprätta åstadkommaröstlängd äratt for-exakt Bilaga 2atten en
mulering med hjälp begrepp hämtade aktuella regelverk och före-av ur
slår påexempel definition den registrerats närvarandesom som som
för aktuell termin delta i undervisningatt eller i grundutbildningprov
eller forskarutbildning eller beviljats studentpengsgrundande stu-som
dieuppehåll för studier vid utländskt universitet eller beviljats stu-som
dieuppehåll för s.k. studentfackligt arbete.

StudentkårenSFS, i GävleSandviken och Idrottshögskolan detanser
oklart rösträtt och valbarhet skall utnyttjas studenter ärvar av som an-

till högskola hartagna studierna förlagda till hög-en men en annan
Studentkårenskola. i GävleSandviken exempliñerar med lantmäteristu-

derande antagits till två årKTH har utbildningen förlagdsom men av
till GävleSandviken fråganoch ställer dessa studenters inflytande ivar
högskolan skall komma till uttryck. Högskolans Boråsi röst-attanser
rätt och valbarhet bara skall tillkomma de studenter läser längre ut-som
bildningar och erfarenheterna visar deltidsstuderandeattmenar att
inte någotvisar påtagligt intresse för högskolans och utbildningens orga-

Umeånisation. påpekaruniversitetet påstuderande mås-att ortannan
reella möjligheterte medverka i procedurenatt studentföre-att utse

trädare i universitetet. StudentkårLunds framhåller det är självklartatt
rösträtt skall ålder,oberoendeatt studietakt, bostadsortvara av m.m.

Uppsala universitet ifrågasätter rösträtt och valbarhet till fakultets-
nämnder för de studenter vid andra högskolor tillhör fakulteternassom
verksamhetsområden och högskolornas fakultetsanknytningattmenar

forskning inteoch forskarutbildning där ingen antagningavser sker vid
högskolor inte har fakultet eller grundutbildning. Berördasom egen
Studentkårer har heller inte funnit skäl utnyttja den rätt de har enligtatt
högskolelagen, 2 kap. 5 och universitetet därför representa-attanser
tivitetskravet endast bör studenter vid det universitetet ochavse attegna
den berörda paragrafen i högskolelagen bör utformas i enlighet här-
med.

Flera frågan doktorandernastar ställning. Uppsala Student-upp om
kår m.fl. doktorander i det häratt sammanhanget skallanser betraktas

studenter medan Centrala doktorandrådet vid Lundssom universitet fö-
reslår i de inomatt universitetet i vilka studenterna har rätt tillorgan
representation platserna delas mellan doktorander och studenterupp
på grundutbildningsnivå och val sker i varje kategori föratt sig. Uppsala
universitet innehavare doktorandtjänstatt deñnitionsmäs-menar av

bådesigt är student och anställd. Göteborgs universitets ledning och
kårer påpekar i de fall bådeatt studerar och har anställningen person
vid universitetet fårdenne välja i vilken kategori rösträtt och valbarhet
skall utnyttjas. SFS efterlyser diskussion doktorander meden om var
doktorandtjänst har rösträtt efterfrågaroch definition på hur studie-en
aktiv måstestudent för betecknas student.en attvara som
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1994: 47SOUMandatperioder
2Bilaga

KarlskronaRon-ikåren Högskolanfrån ochyttrandeI gemensamtett
hö-år denmed tankevarjevalmedsjälvklarhetsägsdetneby envara

uppfattningen.dentycks delaFlertaletstudenter.omsättningen avga
därhögskolorvidemellertid,i Stockholm attLärarhögskolan menar

mandatperiod-år längrebörminststuderarallmänheti trestudenterna
år. Lärarhögskolantvå kanskeellereventuelltmöjliga tre anservaraer

för studentrepresentanternalängdmandatperiodensfråganvidare att om
lokalt.kostnadsfråga avgörasbörochärbl.a. en

Neutralitetskravet

föreningellerstudentingenneutralitetskravet, dvs. att avSFS attanser
organisationerellerstudenterframför andrafår företrädestudenter ges

partierspolitiskaexempelvisSFSförfattning.i attreglerasbör menar
partistödfinansierasdestudentavdelningar attochungdoms- avgenom

konkurrensneutralt.SFS, inte ärförsprång enligtvilket,har ett

Valmodeller

in-valpromemorian hariredovisasän deNågra valmodellerandra som
på modifieringar ochinkommitsynpunkterfleraföreslagits ävente om

uni-inställning mellanskillnad ivissfinnsanpassningar. Detlokala en
åå studenternasidan ochföreträdarehögskolornasochversitetens ena

studentrepresentanter.lämpliga sättetdet att utseandraden mestom
allmänhetiföredrarföreträdare atthögskolornasUniversitetens och en
studentrepresen-får i uppdragstudenter utseföreningar attfleraeller av

studenternasmajoritetbetydandemedan samman-egnaavtanterna en
kårer har9valförfarande. Av deförespråkar allmäntslutningar somett

hög-universitet ochvidföreträdarepå studenternashursynpunkter
modellvanligtvisvalförfarande,förespråkar 7skallskolor ett enutses

studentkår för-Uppsalaelektorsförsamling.tillvalindirektamed en
ocksåvilketstudentföreträdarna,föreningdärmodellordar utserenen

högskoleledning-Luleå 10stödjer. Av deEkonomkâren ivid Högskolan
för-förespråkar fleraeller7valmodellerna attkommenterar ensomar

Umeåstudentföreträdarna.får i uppdragstudentereningar att utseav
ärindirekt valsystemKarlstadiHögskolanuniversitet att ettsamt anser

förespråkar studenternauniversitetLinköpingsmedan attföredraatt
fall därfemelektorsförsamling. I detillledamöterolika kurser utser en

inkommit medkår eller högskolauniversitetoch gemensamma syn-
föreningförordarvid KTH utserär det endast attpunkter enmansom

studentföreträdare.samtliga
Studentkår och Hög-Studentkår, KarlstadsUmeå universitet, Lunds

Studentkåren Stockholmsi Uppsala,FarmaceutiskaKarlstad,iskolan
Studentkår, m.fl. studenternasSFS representanterUniversitets attanser
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skall väljas i val, i allmänhet indirekta val till elektorsförsamling. SOU 1994: 47en
Uppsala universitet direktvalmodell med bara kan före-att Bilaga 2menar en

påkomma institutionsnivån, basnivån, där den redan idag tillämpas och
fungerar väl, vill praktiska avrådaskäl klart frånoch tydligt di-men av

pårektval företrädare högre nivåer. kårer påpekarFlera direkt-av att
val bara kan förekomma de minsta högskolorna. Exempelvis menar
kåren vid Högskolan i Växjö i direktvalsmodellen riskerar deatt valda

förlora kontakten med sinarepresentanterna väljareatt och bli löst
hängande. fråganSFS ställer hur problemet fyllnadsvalmed skall han-

och hur eventuella bidrag förteras utbildningsbevakning skall fördelas.
Liknande frånsynpunkter framförs Studentkår.Lunds kår,Ingen inget
universitet och ingen högskola direkta val tillattanser representanterav

nivåeralla är pålämpligt det universitetet eller den hög-egna egna
skolan.

Indirekta val till representativ församling studentinflytandeten ger
större kontinuitet stabilitetoch än i direktarepresentanterna utsesom

framhållerval bl.a. Stockholms Studentkår.Universitets Flera före-som
språkar valförfarande gör det med hänvisningett till alternativetatt att

förening får i uppdrag studentföreträdare i universiteteten att utse eller
högskolan skulle odemokratiskt. Synpunkter detta slag framförsvara av
bl.a. SFS Umeåoch universitet.av

Uppsala universitet den modell, där studentföreningarattanser utser
vid ståruniversitetet, irepresentanterna bäst samklang med universi-

grundläggande inställning,tetets är obligatoriet bibehållas.börattsom
Enligt universitet är det emellertid osäkert går åstadkommadet attom

föreningsbildning i rimlig mening kommer kunnaen som att anses re-
presentativ för huvuddelen universitetets studenter ochav attmenar
det för universitetet praktiska är valförfarandemest till elektors-ett en
församling. Uppsala universitet diskuteravill lämpligaden model-mest
len eller de lämpligaste modellerna med företrädare för studenterna. De

universitetetskonstaterar ståndpunkt äratt indirekt valförfarandeatt ett
är den bästa lösningen för över institutionsnivån studentopi-organ om
nionen avvisar föreningaratt Universitetetutser fram-representanterna.
håller modellen lämpligen förberedesatt under det nuvarandenoga sy-

sista verksamhetsår.stemets
Umeå universitet ettelektorsförsamlingen bliratt statligt be-anser

slutsorgan ändamål och måstekompetens Lunds universitetvars anges.
reglering valförfarandetatt kan leda tillmenar deten skapasav att stu-

dentförsamlingar eller andra i praktiken fungerar dag-organ som som
kårer och är obligatoriska i den meningenens de företrädasom att antas

samtliga studerande. Lunds universitet elektorsförsamlingenattanser
torde betrakta somatt del högskolan ochvara omfattas häri-en av

offentligrättsligaolika församlingarnaregler,genom medanav själva i
vissa fall kan antas vilja de självständiga rättssubjektagera som om vore

kårer.motsvarande dagens SFS framför liknande åsikter och ställer
frågan elektorsförsamlingen har arbetsgivaransvar, åsikterom kan uttala
i frågor,olika emot frivilliga bidragta m.m.
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utgår från 1994: 47kurslinje SOUvalmodelldenflesta kommenterarDe somsom
Bilaga 2säger fleraVisserligengenomförbar.praktisktinteavvisar denetc. som

tillämparär den modellkårer det atthögskoloroch att menman nu
olämp-organisation gör denpågående i utbildningensförändringenden

Studentkåren skettframhåller GävleSandviken detiExempelvis attlig.
omöjligt fortsättagjort detomstrukturering högskolan attsomaven

sig tillämpatänkauniversitetet kanLinköpingsmodellen. attmed en
till exempelbasenhetinompå därmodellen studenternavariant en

till videxempelvalförsamlingföreträdare iprogram väljer enett en
ingå iskall denelektorerfakultet. Valförsamlingen deutser repre-som

uni-framförs Uppsalaförsamlingen. Liknande synpunktersentativa av
versitet.

Luleå, universitet, LundsStockholmsldrottshögskolan,Högskolan i
Studentkår,Borås, UppsalaDanshögskolan,iuniversitet, Högskolan

kår för-ledning och vid KTHTrollhättanUddevallaHögskolan i samt
får i uppdragföreningar studenterfleradär ellermodellordar avenen

högskole-olika universitets- ellerföreträdare istudenternasatt utse
något så-Luleå ärär den modelldetHögskolan i att somanserorgan.

funger-nuvarandedetresurseffektiv och understrykernär systemetatt
modell byggervill prövauniversitetväl. Stockholms atten somar

representanter ochmotsv. studenternasolika ämnesföreningar utser
år.under Ipåpekar vuxit sig starkaämnesföreningarna stortatt senare

varvid flertaletrepresentativitetskravetberörsamtliga svarandesett anser
fråganuniversitetStockholmsför högt ställt.det att represen-ommenar

påhögre kravår rimligt ställaintetativitet är viktig det attattmen
ställerställts hittills. krav KAKän vad Deti modelldenna somen ny

framhållerär för högt ock-representativitetskravetorealistiskt. Attanses
arbeteså risk för blockering detIdrottshögskolan somavsom ser en

högskolans planeringlägga iär bereddaengagerade studenter att ner
frågan. universi-föreslår LundsbearbetarKAK ytterligaremm. och att

utgångspunkt representativitetskravet,förlämpligtet att somanser en
i förening-är medlemmarmätas andelen studenternaskall somsom av

kårval, 15-20dvs.år Valdeltagandet i dagensföreningarna,eller pro-en
år viktigare denolika valmodeller detcent och i valet mellan attatt

antalet studerandekan förväntas det störstaanvändsmodell gesom
någon står studerandeföreträdarna.form de valdaaktivt i bakomsom

fortsätter universitetet, uttryckasRepresentativitet bör inte, ettsom
står frivilliga för-bakom deandel de studerandeabsolut krav av som

förväntas ijämförelse skulle kunnaen med vadeningarna, utan som
någon universitet in-alternativa modellerna. Uppsalade attmenarav

får större inflytandeförening intevändningen medlemskap iatt geen
rådandestår utanför motsägs denän bl.a.tillkommer den avsom som

förhållandepå sedan länge är all-arbetsmarknaden, där dettaordningen
Studentkåren Växjö Farmaceutiska Stu-i ochmänt accepterat. Bl.a.

att lågtdentkåren representativitetskrav är förvalpromemoriansanser
ställt.

Många modellen föreningarinstanser avvisar medde ut-somsomav
åberoparföreträdare vid universitet och högskolorstudenternas re-ser
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också på svårigheternaUmeå SOU 1994: 47universitetpresentativitetskravet. pekar att
Fråganrepresentativitet. Bilaga 2flera föreningarsbedöma förenings elleren

valprocedur överklagas medställs sin enligt universitetetspets om en
är representativa förmotiveringen föreningen föreningarna inteelleratt

måste medlemsmatriklarföreningarnasstudenterna. För avgöra dettaatt
framhåller äruniversitetet, deteller medlemsregister kontrolleras men,

sådana uppgifter le-tveksamt myndighet rätt begärahar att omom en
gåruniversitet problemetdamotskap i förening. Uppsala attanseren

lösa samkörning universitetets register och student-mellanatt genom en
påpekarkårernasnationernas kräver univer-medlemsregister. dock,Det

tillstånd sitthemställer KAK undersitetet, Datainspektionens och att ar-
sådanasamråder Datainspektionen förutsättningarna förmedbete om

framhåller hårdaSFS inte ställs kravsamkörningar. detatt samma
kårer.religiös neutralitet förpolitisk och dagenssom

kår Danshögskolan högskolanLedning vid KTH liksomoch attanser
genomförabör kunna överlämna till representativ förening valenatten

framhåller genomföras enligtbland valen skallstudenterna. KTH att
regler fastlagda högskolan. föreningens representativitetKravetav

framhållerbör inte ställas högre än 50 Danshögskolanprocent. att re-
fårpresentativitetskravet bör högt samtidigt det inte ettvara men vara

avgörande del.krav för Danshögskolans
från kårerflertalet ledningen vid Göte-I yttrande ochett gemensamt

föreslås påuniversitet varje institution övrigaborgs val sker ochatt 0r-
nivå. fakultetsnivåTill nämnder och utses stu-organgan samma

bestårelektorsförsamling 23dentföretrådama elektorer tillvarsav en
studentkårerna.studenter valda vid institutionsvalen och l3 utsesav av

Universitetet för genomförsvalen kan uppdraattansvarar men en
studentkår efter universitetet fastställdaadministrera valen regleratt av

Studentkår,och viss ersättning. Handelshögskolans i Göteborgmot som
inkommit med studenter registrerade vid institu-yttrande,eget attanser

årtioner till Handelshögskolans fakultetsnämnd varje väljeranslutna
elektorer till representativ församling har studentföre-att utseen som

på nivåertrådare olika inom Handelshögskolan. till uni-Representanter
versitetsnivån ocksåbör elektorsförsamling där platser-utses genom en

kårerna kårernasförhållandefördelas mellan i till antal studerandena
Även kåranslutnavid Göteborgs universitet. böricke studenter repre-

förhållandei till denna storlek.senteras grupps

Valförfarandet och kostnaderna

kårer,Flera universitet och högskolor tagit valförfarandethar ochupp
genomförakostnaderna för Förslaget universitetetvalen. elleratt att

överlåtsvalförrättarehögskolan är och genomförandet tillvalenatt av
beståendesärskild valnämnd företrädare för universitetet elleren av

Studentkår,högskolan och stödsstudenterna Lunds Stockholms Uni-av
ÄvenStudentkår Studentkåren.versitets Umeåoch Farmaceutiska Stu-

dentkår kårförordar valen universitetet. avvisarIngenatt arrangeras av
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förslaget. Stockholms universitet, Danshögskolan m.fl. för- SOU 1994: 47attmenar
eningen eller föreningarna själva skall förrättakunna valen. villKTH Bilaga 2

valen skall kunna genomföras förening enligt de regleratt av en som
högskolan lagt fast. Liknande synpunkter framför flertalet student-av
kårerna ledningen vid Göteborgs universitet.samt

Utbildningsbevakning

Uppsala universitet når det gäller studenternas utbildningsbe-attanser
vakning, utövasbl.a. de de har rättrepresentanter attsom genom som

måstei olika studenterna själva utforma ändamåletförutse organ, en
lämplig organisation. tvåUniversitetets bör områden,roll begränsas till

ocksåsom bör förordningsregleras: kontroll legitimitet och service.av
Kontroll legitimitet innebär säkerställa de studenteratt att tarav som
plats i på sådantbeslutande har sätt de direkt ellerutsetts ett attorgan
indirekt kan företräda studenterna inom respektiveanses organs an-
svarsområde. Service betyder här universitetet ekonomiskt elleratt orga-

åtagandenisatoriskt stödja studenterna när det gäller derasett attges
förprocedur sina sådanaföreträdare och till dem vidareföraatt utse re-

statsmakterna anslagit för utbildningsbevakning. De fram-surser som
tida måste ståstudentföreningarna frånfria centrala regleringar och
själv bestämma sin arbetsorganisation Studentkår.skriver Lunds

Poströstning

Möjligheten till poströstning kårer.behandlas endast Bl.a. Stock-av
holms Universitets Studentkår, StudentkårLunds SFS understryk-samt

poströstning är förutsättning föratt representativitetskravet ochatter en
demokratikravet skall uppfyllt och erinrar poströstning ärattvara om

normalt inslag i kårval. Umeåde flesta påpekarett universitet att en
del de studerande i grundutbildningen årstor bosatt änav ortannan

Umeå och det är önskvärt även dessa har möjlighet närdeltaatt detatt
gäller studentrepresentanter.att utse

Valkretsindelning

Några kårer, universitet fråganoch högskolor valkretsindel-tar upp om
ning. framhållerExempelvis Stockholms StudentkårUniversitets att
möjligheten till valkretsindelning bör finnas, det är lokalattmen en
fråga hur valkretsarna skall utformas. Linköpings universitet delar upp-
fattningen valkretsindelningen bör kunna fastställasatt valnâmndav en
med för universitetet och studenterna.representanter Farmaceutiska
Studentkåren understryker inom ocksåvalkretsatt representanten en
måste student inom valkretsen.vara
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1994: 47SOUstudentföreningmedlemskap iRösträtt -
2Bilaga

tillenbart knytsStudentkår till rösträtten att stu-är tveksamLunds att
också tillkopplingvill hauniversitetet ochvidär registreraddenten en

studentkåren börEnligtnågon studentföreningarna.medlemskap i av
medlem-förbunden medstudentrepresentanterrösträtt i valen varaav

böri valetställastudentföreningar. Förnågon dessaskap i att uppav
StudentkårUmeåkandidatur.föreningensstödjavisst antal studenterett

Studentkår däremotförespråkar UniversitetsStockholmslistval. menar
iställamåste för enskildamöjligtgöra det att upppersoneratt systemet

börundantagsvis kom-Borås listval endastHögskolan ivalen. attanser
fråga.ima

Kostnader

föreslår överväger hur data-KAKTrollhättanUddevallaiHögskolan att
högskolorna.valförfarandetunderlättaanvändas förtekniken kan att

frågan för val ochkostnadernakårer högskolor behandlarochFlera om
måste förKårerna understrykerutbildningsbevakning. statenatt svara

utbildningsbevakning. Ioch studenternasför valen stortkostnaderna
frågan viktkårer klart denbehandlar markerarsamtliga mansett som

beroende-inteutbildningsbevakning skaparförfäster vid medlen ettatt
Stock-studenterna.förhållande högskolan ochuniversitetet ellermellan

utbildningsbevak-Studentkår förmedelUniversitetsholms attanser
bör tillförasadministrationvalförrättande ochning, representanterav

bör beloppriktmärket detochelektorsförsamlingen stu-att somvara
tvåpå än miljoneruppgifter, dvs.dentkåren dessaidag lägger ned mer

Studentkår bidrag till studenternaår. understrykerLundskronor attper
öronmärktafrån studentorganisationerna ellermåste tilldirekt staten
frånåsikter framförsLiknande Farma-högskolan.universitetet ellervia

är,kåren. utbildningsbevakningenfinansierarceutiska Att staten menar
kårobliga-skall kunna bortkriterierna förSFS, ett staten taattav

måste inteStudentkår förmedeltoriet. Uppsala attgaranterasattanser
förutsätterchimär ochbliinflytande skallstudenternas att re-en ren

nivå på utbildningsbevak-ochverksamhetenmotsvarande dagenssurser
doktorandrådet i Lund pekarCentralatillförs studenterna.ningen

kräver.doktorandernaserviceför den särskildabehovet somresurserav
utbildningsbe-Studentkår förstatliga medlenUppsala pekar deatt

måste rikssamarbete mellantäcka förvakning kostnaderna ettm.m.
kansli. universitetetUppsalaoch centralt placeratstudenterna ett anser

frågan studentintres-huri fortsatta arbete börKAK det taatt omupp
framhållerpå riksplanet. SFS dettillskall kunna komma tals attsena

Studentkårer fort-SFS verksamhet kanfinns önskan landetsbland atten
studiebevak-medsätta efter obligatoriets avveckling. SFS sysslar enbart

täcks med statligarimligt SFS budgetning och SFS det är attattmenar
övergångperiod, åren 199697, bör bi-199596 ochmedel. Under en
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utgådraget direkt till SFS för därefter kanaliseras via medlemsför- SOU 1994: 47att
eningarna. Bilaga 2

Stockholms Universitet studenternas i utbild-attanser engagemang
ningsfrågor måste stödjas vissamed ekonomiska Sverigesresurser.
lantbruksuniversitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i
Luleå påpekar de kostnader valförfarande innebär. Högskolanextra ett

Luleåi räknar årmed studentval varje kostar för högskolansatt del
åretmotsvarande halvtidstjänst sägeroch sig inte kunna inseen attom

ligger pågåendedetta i linje med den effektiviseringen statsförvalt-av
ningen. efterfrågarLantbruksuniversitetet ekonomisk analys deen av
olika valmodellerna önskaroch ytterligare utredande resursbehovetav
för de olika modellerna.

Reglering vaLsystemav

kårerDe frågankommenterar reglering valsystemen konsta-som om av
i allmänhet behovterar central reglering frihetett med storav en men

till lokal anpassning. Stockholms StudentkårUniversitets understryker
vikten detaljerna avgörs lokalt mellanatt studenter och högskolan.av
Behovet täckande reglering, lag och förordning, är stort, skriverav en

Studentkår,Uppsala och fortsätter måstestudenterna ha möjligheten
överklaga de beslut rör studeranderepresentationensatt utform-som

ning. Högskolan i KarlskronaRonneby Studentkåroch Blekinge anser
det viktigt förfarandet iatt regleras författning.att utse representanter
Medicinska föreningen vid KI understryker studentrepresentationensatt

från måsteoberoende högskolan garanteras.
Stockholms framhålleruniversitet största möjliga lokala frihetatt

påbör gälla områdeäven detta och det regleras begränsas tillatt ettsom
minimum. Linköpings universitet i tillåtnade författningenattmenar

fårvalmodellerna inte göras alltför snäva och det bör möjligt attvara
variera modellen mellan olika delar universitetet. Högskolan iav
Borås framhåller en författningsreglering tillåtaböratt olika lös-ny

utifrånningar lokala förutsättningar och vidare eventuellaattanser
klaganden bara skall till behandling visst antal studentertas ettupp om
står bakom. framhållerUppsala universitet möjligheten kombineraatt
olika valmodeller, lokal utformning och konstaterar avväg-attm.m.
ningen rättssåkerhetskravetmellan och den flexibilitet fordras försom

tillgodose så mångskiftandealla krav iatt värld det svenska hög-en som
skoleväsendet måste också ... göra utformningen blivande författ-av en
ningstext till föga avundsvärd uppgift.en

Övergångsregler

Studentkårerna i Lund och kårenUppsala, Farmaceutiska SFSoch till-
förslagetstyrker övergångsregler. Uppsala universitet tillstyrkerom att

Studentkårernuvarande för första fårperiod studentrepresen-utseen
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Studentkåren Högskolanochtanterna. i GävleSandviken däremot SOU 1994: 47anser
avvecklingen bör genomföras övergångsregler.att Bilaga 2utan
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tillFörslag förregelverk SOUatt 1994: 47utse
Bilaga 3studentrepresentanter vid universitet

och högskolor

föreslårVi tvåi det följande huvuddragen i olika regelverk för att utse
studenternas företrädare i universitet högskolor.och Det ena avser en
reglering valförfarande och det andra reglering villkoren förettav en av

överlämna rätten företrädarestudenternas i universitetet elleratt att utse
högskolan till representativ förening föreningar. Regleringen bören
inte sträcka sig längre än den universiteten och högskolornaatt ut-ger

föreskrifter valförfarandet efter olikadeattrymme genom egna anpassa
lokala förutsättningar föreligger. Regelverken beskrivs för sig.som var

Valförfarande direkta eller indirekta val-

Utgångspunkten är riksdagen i lag bemyndigar regeringen före-att att
skriva hur studenternas företrädare i universitet och högskolor skall ut-

Regeringen har beslutat studenternas företrädare skallattses. utses ge-
bland påval samtliga studenter universitet eller högskola.ettnom en

Studenterna kan antingen sina företrädare i direkt val väljaellerutse ett
ombud till studentförsamling samtliga studentföreträdrare.utseren som

Förslag till författning hur studentrepresentanter i universitet ochom
högskolor allmänna, direktautses eller indirekta valgenom

§1
Denna förordning universitet och högskolor för vilka är hu-avser staten
vudman.

En förteckning över universitet och högskolor med statligt huvud-
finns imannaskap högskoleförordningen 1993:100, bilaga Den om-

såvälfattar universitet och högskolor under Utbildningsdepartementets
ansvarsområde Sveriges lantbruksuniversitet, ligger inom Jord-som som
bruksdepartementets ansvarsområde. frånFörordningen gälla ochavses
med Dåden 1 juli 1995. är Chalmers tekniska högskola Högskolanoch
i Jönköping stiftelseägda och kommer därför inte omfattas förord-att av
ningen.

2§
Med högskolor fortsättningen bådei universitet och högskolor.avses
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3 § SOU 1994: 47
Styrelsen för högskola beslutar val bland högskolans studenter för Bilaga 3en om

studentföreträdarna i de i högskolan i vilka studenternaatt utse harorgan
rätt till hållasrepresentation. gång årVal skall varje och denen avse man-
datperiod tvåomfattar följande terminer.som

slåsförfattningenI fast det är högskolans styrelse beslutaratt som om
val studentföreträdare i de i högskolan i vilka studenterna harav organ
rätt till representation. är högskolansDet styrelse har föransvaretsom

studenternas företrädare Högskolanatt kan sägas valförrät-utses. vara
såOm styrelsen beslutar kantare. valen även omfatta studentföreträdare

i högskolan särskilt inrättadeav organ.
hållas gångVal skall året och förläggas till slutet termin.en om av en

Högskolan bestämmer påvalen vårterminen.skall ske höst- ellerom
Studentrepresentanternas årmandatperiod alltsåär och skall omfattaett

tvåde terminer följer direkt efter valterminen.som

4 §
Högskolans styrelse beslutar studentrepresentanterna i högskolan skallom

i allmänna direkta val ellerutses studentförsamling.av en
Beslutar högskolan studentförsamling skall studentrepresen-att utseen

sådanskall inrättas i högskolantanterna och styrelsen beslutar valen om
ombud till församlingen bland studenterna i högskolan.av

Val studentrepresentanter påskall tvåkunna ske olika sätt. Förav
högskolor har mindre antal studentföreträdareatt utse börett dessasom
kunna väljas i allmänna val bland studenterna högskolan. Vid hög-
skolor med antal studentrepresentanterett stort kan det lämpligtvara

tvåvalen sker i förstaatt I väljer i studenternasteg. ett högskolansteg
i allmänt val ombud tillett studentförsamling. Studentförsamlingenen

samtliga studentföreträdare iutser högskolan. Högskolans styrelse be-
slutar studentföreträdarna skall i allmänna val ellerom utses stu-av en
dentförsamling. Det ligger i sakens åsiktden företrädsnatur att som av
studentrepresentanterna i styrelsen tillmäts särskild vikt.

5 §
Högskolans styrelse skall tillsätta valnämnd för planera, organiseraatten
och genomföra valen.

Högskolans styrelse beslutar nämndens uppgifter påoch kan nämnd-om
överföra för de uppgifter enligt denna författningansvareten styrelsensom

har för och genomförandetansvaret valen.som avser av
Nämnden skall förutom ordföranden bestå minst fyra ledamöterav var-

påhälften förslag studenternas företrädareutses iav styrelsen. Samman-av
sättningen gäller även i de fall styrelsen beslutar inrätta flera val-attom
nämnder.
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tillräckliga admi- SOU 1994: 47harför valnämndenHögskolans styrelse attansvarar
3Bilagaföroch personella sitt arbete.nistrativa resurser

Styrelsen beslutartillsätta valnämnd.Högskolans styrelse skall omen
Förutom ord-genomförandet valen.nämndens uppgifter vad avavser

hälften alltidminst ledamöterföranden skall nämnden ha fyra ut-varav
på Studentrepresentanter-studentföreträdarna i styrelsen.förslagses av

också i direktval eller student-i Valnämnden skulle kunna utses avna
valnåmnd börjanär nästa skallförsamlingen. Tiden mellan val och ar-

år. interisk studenter valtsär över halvt ñnns debeta Det attett somen
står år huvudsakligenValnämnden skalltill förfogande halvtett senare.

frågor också mindre motiveratpraktiska vilket gör detsyssla med att ut-
studentförsam-Om högskolestyrelsen inrättatledamöterna i val. ense

tillfälle försammankallas vidling skulle den kunna att utseett senare
onödig omväg.Valnämnden. förefallerledamöterna i Det vara en

6 §
under vilka tiderStyrelsenvalnämnden meddelar när valet skall äga rum,

röstlängden framlagd, när kandidatnomineringen skall avslutad,är vara
på röst-när valsedlar kommer sändas och sista dagen för klagaattatt ut

anslås pålängd, valsedlar. Informationen skallkandidatnominering och
på ümpligtanslagstavlor och spridas sätt.annat

angåendeStyrelsensvalnämndens röstlängd, kandidatnomineringbeslut
frågor mästeAvgöranden i träffasoch valsedlar kan inte överklagas. dessa

månad avhållas.30 dagar valet skallminst innanen

föregås tidpunkter. tidpunkternaValet antal viktiga De exaktaettav
för för kandidatnominering, faststäl-framlägga röstlängder, periodenatt
lande bör bestämmas lokalt. är missnöjdvalsedlar Denav m.m. som

röstlängden felaktigt anmälts kandidater vän-med eller med deatt som
sig till Valnämnden för rättelse. Sista dagen för klaga börder att anges.

Därefter nämnden. beslut kan inte överklagas. I förord-beslutar Dess
slås röstlängdningen bör endast fast och valsedlar med kandidatupp-att

månadställningar föreligga 30 föreskall eller dagar det valetsenast en
avhållas.skall är viktigt högskolan avsätter för olika slagDet att resurser

information valet, exempelvis studenternas tidning-av om genom egna
ar.

7 §
högskolanHar beslutat inrätta studentförsamling kan styrelsen eller val-att

nâmnden besluta valkretsindelning. Antalet ombud valet gäller iom som
stâvarje valkrets skall i direkt till antalet röstberättigaderelation i val-

kretsen. vv
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8 § SOU 1994: 47
Valet genomförs val mellan listor. Bilaga 3som

Varje lista skall ha Valnämnden godkänd beteckning. Beteckning-en av
kan sammanslutning, förening eller väljare, regi-en, som avse en grupp av

och godkänns valnämnden. För godkännas skall beteckningenstreras attav
inte registrerad förening eller studenter, intevara av en annan grupp av

missförståndskapa eller kunna förväxlas. För beteckning skall regi-att en
valnämnden och deltaga i valet skall den skriftligt biträdasstreras av av

nivåminst 1 eller minst 50 de i valet röstberättigade till denprocent av
valet eller de röstberättigade i valkrets. röstberättigadEn kanavser av en

biträda nivåbara beteckning eller lista i valet till viss eller i vissen en en
valkrets.

får fårBeslut vilka listor deltaga eller inte deltaga i valet skallom som
månadoffentliggöras valnärnnden före valet. Beslutet kan intesenastav en

överklagas.

Valen skall i likhet med de allmänna valen genomföras Val mel-som
måstelistor.lan Varje lista ha beteckning. Det skall dock inte krävasen
stårdet listanbakom förening,etablerad vilken beteckningatt utanen

helst registeraskan under förutsättning inte förorsakardenattsom
missförstånd eller förväxlas.kan Endast listorde inlämnats för regi-som
strering fåroch godkänts Valnämnden deltaga i Valet. Det betyderav
också all nominering kandidater till Valet upphör efter nämndensatt av

fårbeslut vilka listor deltaga. Samtliga beteckningar ställerom som som
i valet har rätt valsedlar utsändaupptryckta och till samtligaattupp

röstberättigade. ärDet därför rimligt försäkra sig avsiktenatt attom
med Valdeltagandet är seriöst vilket motiverar varje lista ställeratt som

Ärkan redovisa visst stöd frågabland röstberättigade.de detettupp om
direktval och listan tillval exempelvis institutionsstyrelse elleravser en
fakultetsnämnd påkravet lägsta antal röstberättigade studenternaavser

Ärinom institutionen område.fakultetsnämndens frågaeller det om
studentförsamling och valkretsindelning tillämpas gäller kravet Val-
kretsen. Efter Valnämnden fårbeslutat vilka listor delta elleratt om som

fårinte delta i valet skall beslutet inte överklaga. ärDet viktigtatt att
nämndens offentliggörande fårvilka listor delta i Valet klartav som an-

och därefter löperdet viss tid för klaga nämndensatt beslutattges en
innan listorna definitivt fastställs. Valnämndens beslut i detta avseende

inteskall kunna överklagas.

9 §
Varje lista deltaga i valen skall i rangordning uppställa minstattsom avser
det dubbla antalet kandidater valet gäller. Listan skall biträdassom av en
förklaring där varje päkandidat listan skriftligt godkänt dennesatt namn

påär fårlistan. påIngen kandidera än nivålista till denuppsatt el-mer en
ler i den valkrets valet gäller.som

invändningar kandidatnomineringen riktas till valnämnden.mot Val-
nämndens beslut kan inte överklagas.
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1994:är SOU 47eller, detnivåer högskolaninomsig till olikariktalista kanEn om
se 19. Bilaga 3§ Ettolika Valkretsarfråga studentförsamling, tilltillval enom

nivå.visspå i tilllista valbara förekommakandidatnamn kan enen
påpå institutions-listakan kandiderabarainnebärDet att enen person

styrelsenivån.fakultetsnivån Däremot kannivån, eller personsamma
nivåer. gäller valpå sig olika Detsammariktar tillkandidera listor som

ombud tillkandiderakan barastudentförsamlingen. Entill somperson
rangordningiskall ställasKandidaternai valkrets.församlingen uppen

gäller,kandidater valetdubbla antaletvarje lista skall ha detoch som
viktigtårsuppleanter. Detfylla medsjälv skall klaraför listan attatt

på godkänt deolika listor harförskandidaterde attatt an-som upp
iskall deltaga val-vilka listorValnämnden slagit fastEftermälts. att som

intevalsedlarkandidatnominering. betyderupphör Detall att somen
Valnämnden är ogiltiga.godkänts av

10 §
röstberättiga-upprättas. SamtligaröstlängdförHögskolan har ansvaret att

Röstberättigade är:röstlängden.ide i studentvalet skall upptagnavara
högskolan och bedriv-utbildning vidär tillAlla studenter antagnasom

1993:1153framgå SFS vilkastudieregistretutbildning. skallDet aver
högskolan.utbildning vidoch bedriverstudenter är antagnasom

uppehålltillstånd styrelse gör tillfälligthögskolansStudent efter avsom
nationstudentförening elleri studierna för arbetaatt

uppehålltillstånd förgör tillfälligthögskolanStudent efter stu-avsom
dier utomlands

forskarutbildningoch bedriverStudent är tillantagensom
kliniska assistenter.ochAssistenter, amanuenser

vid hög-innehar tjänst läraremed studiernaStudent parallellt somsom
både självlärare och student väljerrösträttskolan och har varsomsom

användas.rösträtten skall
också valbara studentvalen.röstberättigade är iSamtliga

där studenten äri val vid den högskolaRösträtten kan bara utnyttjas an-
studieregisteri den högskola isina studier, dvs.och bedrivertagen vars

till de eller iRösträtten utnyttjasstudenten är kan baraupptagen. organ
röstberättigade bedriver sinvilka denden inom högskolan inomvalkrets

utbildning.

studentdoktorandtjänst röstar student. DenmedDoktorander som
enligt hög-lärartjänst ochinnehar exempelvis timarvoderad somsom

bestämmer själv röst-föreskrifter rösta lärareskolans kan varegna som
rösträttenfattar besluträtten användas. Om studenten inteskall var

gårsådant inte över-beslutskall utnyttjas beslutar Valnämnden. Ett att
förhållandet högskolarösträtten utnyttjas vid denklaga. bara kanDet att

innebär viddär inskriven bedriver sina studier studenterär och attman
ingår i fakultets-högskolor fakultetsorganisation ochutan som enegen

rösträttenhögskola inte harorganisation vid universitet ellerett annan
Rösträt-eller denna högskola.till fakultetsnämnden vid detta universitet
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kan bara utnyttjas områdeinomten i vilket studenten bedriver sin SOU 1994: 47ut-
bildning. Det betyder i direktval har allaatt studenter rösträttett när det Bilaga 3
gäller i högskolansrepresentanter styrelse, disciplinnämnd detm.m. om

sådantbara finns förett hela högskolan, medan rösträtt till fakul-organ
tetsnämnd eller institutionsstyrelse endast tillkommer deen studenter

har sin utbildning inom fakultetsområdetsom respektive institutionen.
Är frågadet val ombud till studentförsamling och högskolanom av en
är indelad i Valkretsar se § 19 har rösträtt inom den valkretsman som
valnämndenhögskolan beslutar.

11 §
Röstlängder: skall finnas tillgänglig för kontroll studenterna underav en
period tvåminst veckor. Röstlängden skallav och adress föruppta namn
varje röstberättigad i studentvalen i vilka val eller i vilkensamt val-ange

Ändringarkrets rösträtten gäller. i röstlängden beslutas valnämnden. Enav
vecka efter röstlängden dragits in beslutaratt valnämnden röstlängden.om
Endast de då är i röstlängden har rösträttupptagna vidsom de kommande
valen. Valnämndens beslut kan inte överklagas.

Röstlängden är centralt dokument iett valen. Om direktval tillämpas
och valet gäller på nivåerolika inom högskolan skallorgan det ianges
röstlängden till vilken institution, fakultetsnämnd rösträtten fåretc. an-
vändas. Det är viktigt röstlängdenatt snabbt kan fastställas. Försenas
röstlängden försenas valet. Därför kan det inte röstlängdenaccepteras att
kan göras till föremål för överklaganden.

12 §
Röstningen i valen är hemlig och skriftlig. Valen skall genomföras med
poströstning. Valnämnden för det finns valsedlaratt och valkuvert.svarar

tvåSenast kalenderveckor innan sista dagen för poströstningen skall samt-
liga röstberättigade erhållitha valsedlar, valkuvert och anvisningar tid-om

och förfarandet vid röstningen.er

Valen genomförs med poströstning. Röstning i vallokal behöver inte
förekomma. Ambitionen nå sä högt valdeltagandeatt möjligt talarsom
för poströstning. Om röstning tillåts både på ioch vallokalposten med-
för det ökad administration och komplicerar rösträkningen. Endast val-
sedlar Valnämnden godkänt kan användassom i valet. Andra valsedlar
förklaras ogiltiga.

13 §
Varje valsedel innehållaskall valnämnden godkänd beteckning,en av ien
rangordning uppställd kandidallista uppgift vilketsamt i hög-om organ
skolan valsedeln Dessutom påskall valsedeln framgåavser. den röstan-att
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påde har möjlighet lämna röst helhet SOUsin valsedeln i sin eller 1994: 47antingenatt
påpersonröst viss kandidat. Bilaga 3som en

genomförasValen skall listval möjlighet till frivilligtmedsom person-
val. Invid varje kandidat finnas göravalsedeln skall ett utrymme att

markering för den kandidat röstande vill stödja. Omdenen som en
påkandidat listan inte är markerad tillfaller rösten listan.

14 §
Om det till inom högskolan uppställts lista finnsoch det inteett organ en
några konkurrerande listor behöver val genomföras. Kandidaternainte är
då påinvalda deni ordning de är listan.upptagna

Om exempelvisdet till institutionsstyrelse finnsbara listaen en an-
mäld ñnns det ingen anledning genomföra valen. Eftersom kandidat-att

listan är rangordnade besätter ide mandaten den ordning de ärerna
Ärlistan. Detsamma gäller vid till studentförsamling.valuppsatta en

det bara lista i valkrets behöver inteval genomföras. Kandidaternaen en
påkommer in i den ordning de är listan.uppsatta

15 §
Valnämnden beslutar valsedel är giltig. valsedel är ogiltig:Enom en

den inte är godkänd Valnämndenom av-
den är försedd med kännetecken uppenbarligen dit medsattsom som-

avsikt.
Om det är oklart vilken kandidat den röstberättigade stödjer,som exem-

pelvis tvåmarkering tillfaller rösten listan. Har röst avgiv-genom av namn,
på bådeits lista och skall rösten betraktas personröst.person som
Valnämnden skall valsedlar,samtliga giltiga och ogiltiga, till dessspara
tiden för valets överklagande löptatt ut.

Endast de valsedlar med kandidatuppställning godkänts val-som av
nämnd förekommakan i valen. Alla är ogiltiga.andra valsedlar

16 §
Valen genomförs proportionella val mellan listor. Vid direktval tillsom
högskolans olika fördelas mellan proportio-mandaten olika listororgan

pånellt grundval valresultatet. Listans valresultat är de röst-av summan av
tilldelats listan påeller listan. röstetalDet tillfalliter som en person som

listan delas med 4 tills så mångavarje listas röstetal är delatosv.
gånger det antal mandat kan tänkas tillfalla listan. Mandaten till-som som
delas, efter den lista efter varje delning uppvisar det hög-ett ett annat, som

kvartalet eller jâmförelsetalet. Vid lika jämförelsetal avgör lotten.sta
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SOUenligt den s.k. heltalsmetoden. 1994: 47Mandatfördelningen sker mellan listor
i visst list-Vid direktval fördelningen mellan Bilaga 3sker platserna ett organav

gäller ombud tilldeltagit i till När valenvalet detta enor som organ.
studentförsamling i mandatför-och högskolan är indelad Valkretsar sker
delningen i varje Utjâmningsmandat förekommer inte.valkrets.

§17
påFördelning mandaten mellan kandidaterna lista bestäms listansav en av

rangordning kandidaterna.av
står på tvåDen först listan tilldelas det första mandatet, detsom nummer

andra mandatet tills de mandat tillfallit listan år fördelade. Kan-osv. som
gårdidater tilldelats mandat in suppleanter i den ordning de årsom som

på listan. En kandidat personliga röstetal minstupptagna motsvararvars
erhål-5fem listans röstetal, liströster och personröster,procent av summa

ler personligt röstetal. Samtliga kandidater med personligt röstetal skallett
förhållandeförst tilldelas mandat, efter i till det personligaett ett annat,

röstetalets storlek. med högst personligt röstetal det första mandat-Den tar
den med näst störst det andra röstetal avgörVid lika lotten.et, osv.

Återstår fördelamandat efter det samtliga kandidater medatt att person-
erhållit återstodenligt röstetal mandat fördelas efter denmandaten ord-av

påning kandidaterna är listan.upptagna

fåttPrincipen innebär kandidateralla lista har minstatt en som
erhållerfem listans totala röstetal personligt röstetal.procent ettav

Samtliga kandidater röstetalmed personligt bildar förstaen egen rang-
ordning vid mandatfördelningen. Endast listan tilldelats flerharom

på erhållitän kandidatermandat antalet listan personliga röstetalsom
övergår mandatfördelningen listanstill rangordning. Principen är den-

vid fördelning suppleantplatser.samma av

18 §
Valnämnden för valets sammanråkning och publicering val-attansvarar av

erhållitresultatet. Samtliga kandidater plats i högskoleorgan el-ettsom en
ler i studentförsamlingen skall besked detta. Alla handlingarges om som
berör valet, valsedlar, protokoll skall Valnämnden förvara till dessm.m.

gåtttidsfristen för överklaga valet haratt ut.

19 §
Beslutar högskolans styrelse val till studentförsamling skall styrelsen be-om
sluta församlingens storlek. Antalet ombud skall efter antaletom anpassas
röstberättigade vid högskolan, skall aldrig överstiga hundra.ettmen

Studentförsamlingens någotmaximala storlek bör överstiga antalet
studentkårernasombud i de största fullmäktige eftersom endast stu-en

dentförsamling inrättasskall högskola.per
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SOU 1994:20 § 47
nyvalda 3Omedelbart valresultatet är offentliggjort kallas de Bilagaefter att om-

buden till första möte i studentförsamlingen högskolans styrelse. Vidett av
ordförandendetta möte studentförsamlingen inom sig och tillsätterutser en

eller nästa möte för val student-flera valberedningar. Beslut tasen avom
företrädare i högskolan. Rösträtt i studentförsamlingen tillkommer samtliga
valda ombud eller, vid förfall för ordinarie ombud, ersättare. Beslut sker

säomröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. Val förrättas be-genom om
gärs med slutna valsedlar.

21 §
färStudentförsamlingen besluta val studentföreträdare i visst elleratt av

vissa skall förrättas viss ombud.organ av grupp av

22 §
Studentförsamling beslutar tid för sammanträde och arbetsordning.om

också päFörsamlingen kan sammanträda initiativ högskolans styreLse.av
Över församlingens möten föras protokollskall de studentrepre-som anger

församlingen övriga beslut närvarande ombud. För-sentanter utsett, samt
samlingens sammanträden är offentliga. Församlingens beslut kan inte
överklagas.

Högskolans styrelse skall lämna församlingen det biträde den behöver..

23 §
frågorBeslut högskolans styrelse i rörande studentvalen kan överklagasav

Överklagandenämnden Överklagandethos för högskolan. skall ha inkom-
tvämit till nämnden inom veckor efter offentliggjortsvalresultatetatt av

valnämnden vid högskolan högskolanseller styrelse och gjortav vara av
minst I eller minst 50 de röstberättigade i student-procent personerav av

fârvalen vid högskolan. Beslut nämnden inte överklagas.av

Föreningsmodellen

Utgångspunkten är i 2 § högskolan beslutaratt att stu-ovan anges om
dentrepresentanterna skall i allmänna direkta val, student-utses av en
församling eller förening studenter.av en av

högskolanstudentrepresenitanterhurFörslag författningtill iutsesom, -
ñreningsmodellen

§1
. .Högskolans frånstyrelse kan efter ansökan förening studenter viden av

högskolan besluta föreningen skall studenternas företrädare i hög-att utse
skolans samtliga beslutsorgan med studentrepresentation.
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ocksåförening gällerförfattning sägs för samverk- SOU 1994: 47Vad i denna omsom
Bilaga 3ande föreningar.

2 §
i 1 skall föreningen foga sina stadgarTill ansökan § och deavsesen som

åberopar i ärendet.övriga handlingar sammanslutningensom

3 §
För beslut enligt 1 § skall styrelsen pröva föreningens stadgar uppfylleratt
grundläggande demokratiska krav, föreningen kan representativatt anses
för samtliga studenter vid högskolan den har utbildningsbevakningsamt att

ändamål.sinaettsom av
påKravet representativitet kan inte uppfyllt föreningen inte haranses om

medlemmar minst 70 de studenter vid högskolan skul-procentsom av som
ha varit röstberättigade hadeval genomförts.om

på får utifrånKravet demokratisk uppbyggnad bestämmas föreningens
Ärstadgar och föreningens allmänna uppträdande inom högskolan. det

tveksamt föreningen påuppfyller de krav normalt ställs demo-om som
kratisk uppbyggnad, arbetsmetoder inom folkrörelseföreningarm.m.

Ãrbör ansökan inte tillstyrkas. fårföreningen inte nöjd med beslutet
frågan prövas i högre instans. Representativitetskravet är absolut. För-

innehållaeningens ansökan skall därför uppgifter klargör krav-som om
är uppfyllt eller inte. I tveksamma fall bör samkörning företaset en

medlemsregister.mellan högskolans studieregister föreningensoch detl
fall flera föreningar i samverkan ansöker studentföreträd-att utseom

ansökani högskolan framgåskall det klart medlemmarnaattarna av
gång,bara år räknade åberopasdvs. de medlemstal skallen som vara

nettoräknade.

4 §
fårBeslut enligt 1 § lämnas år.för tid högst treav

Det är rimligt fårförening samtliga iatt utse representanterom en
högskolans beslutsorgan den rätten år.inte omfattarbara Denatt ett
prövning sker föreningen är ganska omfattande. Endast detsom av om
är uppenbart föreningen inte längre uppfyller de krav ställtsatt som
från styrelsen bör ändring tillståndkomma tidigare.en
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