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Saco Studentråds yttrande avseende Ett förändrat 
nomineringsförfarande för vissa ledamöter i 
styrelserna för universitet och högskolor 
(U2011/5414/UH)  

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående 
utredningen Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i 
styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH) , och 
inkommer härmed med sitt yttrande. 

 

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 

endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen 

studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 

nuvarande studenter. 

 

Promemorian föreslår att införa ett nytt förfarande för att utse ordförande 

och externa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor. Dessa ska 

tillsättas av regeringen efter förslag av en grupp. Promemorian presenterar 

ett antal olika alternativ för hur denna grupp ska organiseras. Saco 

Studentråd anser att det finns för och nackdelar med alla de givna 

förslagen och har därmed svårt att ta ställning till om ett är bättre eller 

sämre än något annat. Vi diskuterar därför nedan två av de föreslagna 

förfarandena som vi ser vara de två bästa alternativen ur olika perspektiv: 

Alt A 

Alternativ A – att gruppen ska utses på nationell nivå – är principiellt det 

mest önskvärda. Ju längre bort från lärosätena ledamöterna utses, desto 

mindre är risken för otillbörligt inflytande. Däremot ser Saco Studentråd 

ett problem med att en i relation liten grupp ska föreslå ledamöter till så 

många lärosäten. Risken blir att nomineringsgruppen ändå ser sig tvungen 
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att rådgöra med lärosätet för att få uppslag till ledamöter, i brist på tid och 

lokalkännedom, och därmed tappa oberoendet som ger legitimitet.  

 

Saco Studentråd anser att en nationell grupp ska utses direkt av regeringen 

snarare än av en myndighet på uppdrag av regeringen. Saco Studentråd 

har ingen åsikt vilken myndighet gruppen placeras under för att ges 

administrativt stöd. Vi tillstyrker förslaget att värdmyndigheten åläggs att 

sammankalla gruppen samt att förslag till regering avläggs.  

 

Saco Studentråd önskar en utförligare diskussion kring en nationell 

nomineringsgrupps sammansättning. Vi tillstyrker de egenskaper som 

nämns i promemorian men saknar en mer detaljerad beskrivning. Saco 

Studentråd anser att gruppens ska bestå av en samtliga större intressenter 

(stakeholders) till högre utbildning. Gruppens oberoende är den bärande 

idén i denna reform.   

Alt. B2 

Av de två lokala alternativen ser Saco Studentråd alternativ B2 som det 

mest genomförbara. Det saknar den nationella nomineringsgruppens 

distans och därmed kanske även oberoende. Saco Studentråd anser dock, 

baserat på det något bristfälliga underlaget, att en lokal 

nomineringskommitté utsedd av landshövdingen, verkar vara det praktiskt 

mest genomförbara.  

 

Risken är att förfarandet sker för nära lärosätet och att de nationella 

intressena inte får tillräckligt stort genomslag. Det är därför viktigt att en 

lokal grupp har minst en intressent som inte är från regionen i gruppen för 

att säkerställa det nationella perspektivet.  

Generella synpunkter 

Saco Studentråd anser att oberoendet ökar med avstånd i tid. Vi tillstyrker 

förslaget att nomineringsgruppens förordnande, oavsett vilket alternativ 

som genomförs, inte ska sammanfalla med förordnade för 

universitetsstyrelser. 

 

Saco Studentråd anser att reformen stärker landets rektorer då de befriar 

dessa från misstanke om och möjlighet till otillbörligt inflytande över 

styrelsen.  
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