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Kriterier för ställning som studentkår 

Styrelsen vid Mälardalens högskola (MDH) beslutar med stöd av högskoleförordningen 2 kap 
2 § (1993:100) att följande kriterier för inrättande av studentkår ska gälla vid Mälardalens 
högskola. Studenternas delaktighet och medverkan i samt bevakning av utveckling av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitet och högskolor 
regleras i högskolelagen, högskoleförordningen och studentkårsförordningen. 

1 kap. STÄLLNING SOM STUDENTKÅR 
 

1. En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår kan ansöka om detta till 
högskolan.  
 

2. Ställning som studentkår uppkommer genom att högskolestyrelsen fattar beslut att en 
sammanslutning av studenter efter ansökan ska tillerkännas sådan ställning (HL 4 
kap. 8 §). Ansökan om ställning som studentkår ska ske vart tredje år.  
  

3. Vidare kan ställning som studentkår återkallas under pågående treårsperiod, om  
studentsammanslutningen inte längre uppfyller de krav som gäller enligt dessa beslutade 
former. Studentkåren ska då beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om återkallelse 
fattas (studentkårsförordningen 4 – 5 §).    

2 kap. VERKSMAHETSOMRÅDE FÖR STUDENTKÅR VID MÄLARDALENS 

HÖGSKOLA 
 

1. Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska 
sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan 
(HL 4 kap 10 §). 
 

2. Verksamhetsområdet vid Mälardalens högskola ska omfatta all utbildningsverksamhet. 
Detta innebär att det enbart ska finnas en erkänd studentkår vid Mälardalens högskola 
vars verksamhetsområde därmed sammanfaller och överensstämmer med högskolans 
alla utbildningar. 

 

3 kap. KRAV FÖR KÅRSTATUS  
 

1. I högskolelagen 4 kap. 9 - 14 § finns ett antal kriterier för en sammanslutning som vill 
ansöka om kårstatus. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda ska högskolan 
besluta att en sammanslutning av studenter få ställning som studentkår under en period 
av tre år. 
 

2. Krav på sammanslutning framgår av HL 4 kap. 8 – 14 § samt studentkårsförordningen: 
 

a)  En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid 
högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen 
uppfyller de krav som ställs i lag och förordning. 

b) En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen 
av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.  
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c) Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska 
sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av 
högskolan.  

d) En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna 
inom kårens verksamhetsområde.  

e) Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara 
medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan 
sammanslutning som avses i 8 §. Den student som är medlem i studentkåren ska ha 
rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. 

f) För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse. 
Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.  
I stadgarna ska följande anges:  
   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 till 
känna,  
   4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,  
   5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,  
   6. hur stadgarna ändras, och  

   7. hur sammanslutningen upplöses.  
g) En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar. Studentkåren ska årligen 

till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som 
är medlemmar. På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan 
sitt medlemsregister.  
 

 4 kap. STUDENTREPRESENTATION I BESLUTANDE OCH BEREDANDE 

ORGAN 
1. Enligt HL 2 kap. 7 § ska studenterna alltid ges möjlighet att vara representerade i 

beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas 
situation. 
 

2. Det är studentkåren som får utse och entlediga representanter i de organ vid högskolan 
där sådana har rätt att ingå. 
 

3. En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla studenter inom 
organets ansvarsområde. 

 

5 kap. STUDENTREPRESENTATION I SAMBAND MED BESLUT OCH 

BEREDNING  
1. Enligt styrelsens arbetsordning råder en presumtion för studentrepresentation som 

innebär att då osäkerhet råder huruvida studentrepresentation ska ske så ska 
information alltid lämnas samt samråd alltid äga rum.  

 

  


