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Ordning för att utse studentkår vid Mälardalens högskola 

Den 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Studenternas delaktighet och medverkan i samt 
bevakning av utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitet och högskolor 
bedömdes då av riksdagen som viktig, vilket utmynnade i nya regler avseende studentkårer.  
De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2010 genom ändringar i högskolelagen (SFS 2009:766), 
ändring i högskoleförordningen (SFS 2009:770) och en ny beslutad studentkårsförklaring 
(SFS 2009:769). 

Mälardalens högskolas avsikt med ett starkt studentinflytande 

Studenternas möjlighet till inflytande över universitets och högskolors utveckling är en viktig 
förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Mälardalens högskola anser att ett starkt 
studentinflytande är ett aktivt studentinflytande, där studenterna genom engagemang och 
delaktighet bidrar till hög kvalitet i utbildning och studenterna studiesituation.  

Med avsikten om ett starkt studentinflytande förväntar sig högskolan att den studentkår som 
utses är demokratiskt uppbyggd, att det finns insyn i hur val och tillsättning av 
förtroendevalda genomförs och att kommunikation sker, när stadgar och/eller andra viktiga 
dokument som påverkar samarbetet med högskolan, förändras. 

Studentinflytande utövas av den studentkår som utses av högskolan. För att uppnå ett aktivt 
studentinflytande förväntas studentkåren utveckla former för att säkerställa god 
studentrepresentation i beslutande och beredande organ samt ett representativt 
medlemsantal inom verksamhetsområdet. Antalet medlemmar i studentkåren är avgörande 
för att omfatta all utbildningsverksamhet vid högskolan liksom minimera risken för att en 
jävssituation uppstår, något som inte får förekomma. I detta arbete har högskolan en stark 
förväntan om att studentkåren utvecklar och etablerar ett nära samarbete med högskolans 
linjeföreningar. 

Det är viktigt att framhålla att samarbetet mellan högskolan och den studentkår som utses 
kännetecknas av nära dialog och transparens. 

1 kap. ANSÖKNINGSPERIOD 
 
1. Ansökningsperiod är fastställd till två månader. Datum för detta anges i styrelsens beslut 

om att inleda förfarandet med att utse studentkår. Beslut om att erkänna studentkår 
fattas senast två månader efter sista ansökningsdatum. Beslutet kan överklagas till 
Överklagandenämnden för högskolan.  

2 kap. ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA 

1. Ansökande studentsammanslutnings stadgar ska innehålla följande: 
a) Redogörelse för studentsammanslutningens organisation  
b) Stadgar beslutade av sammanslutningens medlemmar. I stadgarna ska anges (HL 

4 kap. 13 §):  
1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,  
2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,  

3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och 
ges tillkänna,  

4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,  

5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,  
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6. hur stadgarna ändras och,  

7. hur sammanslutningen upplöses.  

2. Det ankommer i övrigt på studentsammanslutningen att, i anslutning till ansökan, 
redogöra för följande: 

a) En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera 
studenterna inom kårens verksamhetsområde (HL 4 kap. 11 §). 

b) Studentsammanslutningen ska föra register över sina medlemmar, årligen 
redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. 

c) På begäran av högskolan ska sammanslutningen tillhandahålla högskolan sitt 
medlemsregister (HL 4 kap. 14 §). 

3 kap. BESLUT 

1. Högskolans beslut kommer att fattas på grundval av en samlad prövning av de 
lagstadgade kriterierna enligt högskolelagen 4 kap. 9 - 14 §, samt av styrelsens fastställda 
kriterier för ställning som studentkår vid Mälardalens högskola. 
 

2. Beslut om ställning som studentkår gäller i tre år. 

4 kap. ANSÖKAN 

Skickas till Registrator, Mälardalens högskola Box 883, 721 23 Västerås. Samtliga handlingar 
ska vara högskolan tillhanda senast sista ansökningsdatum. 

 

 

 


