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Rektorsbeslut 
 
Nr 22/19 2018-02-25 C2019/138 
 
Ärende: Anvisningar för ansökan om kårstatus vid Karlstads universitet 
 
Handläggare: Eva Rendahl 
 
Bakgrund 
En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår kan ansöka om detta 
hos högskolan, vilket följer av studentkårsförordningen (2009:769). I högskolelagen 
(1992:1434) 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 får ställning som studentkår under en period 
av tre år.  
 
Ansökan om kårstatus ska vara universitetet tillhanda senast den 1 april 2019. Beslut 
om kårstatus tas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 24 april.  
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
 
Rektor beslutar att fastställa Anvisningar för ansökan om kårstatus enligt bilaga. 
 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Eva Rendahl varit föredragande. Thomas 
Blom, prorektor, och Dan Guttke, biträdande universitetsdirektör, har varit med om den 
slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 
 
Undertecknat original finns i diariet 
 
Johan Sterte 
 Eva Rendahl 
 
Kopia av beslutet utsänt till; 
- Diariet 
- Kommunikation och externa relationer 
- Fakulteterna 
- Lärarutbildningens kansli 
- Enheten för ledningsservice 
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BILAGA  
 

Anvisningar för ansökan om kårstatus  
 
  

Studentsammanslutning kan ansöka om kårstatus för tidsperioden 2019-07-01 till 2022-
06-30. Beslut om kårstatus tas av universitetsstyrelsen vid Karlstads universitet. 
 
Ansökningsperiod 
Ansökningsperioden är den 1 mars 2019 till den 1 april 2019. 
Beslutet tillkännages 24 april 2019 och träder i kraft den 1 juli 2019. Beslut om en 
sammanslutnings ställning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 
Beslutet kan revideras under treårsperioden om kriterierna för att vara en studentkår 
inte längre uppfylls, en studentkår kan även ansöka om att avbryta sin kårstatus under 
utsedd period. 
 
Kriterier antagna av universitetsstyrelsen 2019-02-20: 
 

1.) Kårstatus kan endast ges till sammanslutning av studenter vid Karlstads 
universitet. 
 

2.) Det huvudsakliga syftet för ansökande studentsammanslutning ska vara att 
bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för 
studier vid högskolan.  
 

3.) Ansökande studentsammanslutnings stadgar ska innehålla följande: 
- Sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde 
- Vilket som är högsta beslutande organ och hur det utses 
- Hur beslut av det högsta beslutande organet och styrelsen fattas samt ges 

till känna 
- Hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker 
- Hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas 
- Hur stadgarna ändras 
- Hur sammanslutningen upplöses  

 
4.) Studentsammanslutningen ska vara demokratiskt uppbyggd. Alla studenter 

inom studentkårens verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar. Alla 
studenter som är medlemmar ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta 
beslutande organ.  
 

5.) Sammanslutningen ska kunna representera studenterna inom 
verksamhetsområdet. Antalet medlemmar vid ansökningstillfället inom det 
verksamhetsområde som ansökan gäller ska påvisas.  

 
6.) Verksamhetsområdet för en sammanslutning som ansöker om kårstatus bör som 

minst sammanfalla med en fakultet, lärarutbildningen, geografiskt 
verksamhetsområde eller all utbildning på forskarnivå vid Karlstads universitet. 
Verksamhetsområdet för olika kårer får inte överlappa varandra.  
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Beslutets giltighetstid 
Beslut om kårstatus gäller för perioden 2019-07-01 till 2022-06-30, under förutsättning 
att kriterierna för att vara studentkår fortsättningsvis uppfylls.  

 
Verksamhetsområde 
Av högskolelagen 4 kap. 10 § följer att verksamhetsområdet för en studentkår ska 
sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. 
Enligt universitetsstyrelsebeslutet bör den minsta organisatoriskt avgränsade delen som 
man kan ansöka om kårstatus för vara en fakultet eller lärarutbildningen. Därav bör det 
finnas följande möjliga organisatoriskt eller geografiskt avgränsade delar av Karlstads 
universitet som en studentsammanslutning kan ansöka om kårstatus för: 
 

- Hela Karlstads universitet 
- Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
- Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
- Lärarutbildningsnämnden 
- Musikhögskolan Ingesund 
- Utbildning på forskarnivå  

 
En studentsammanslutning kan ha en eller flera fakulteter (eller motsvarande) som 
verksamhetsområde.  
 
Utformning på ansökan 
 
En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument: 

- Sammanslutningens stadgar 
- Beskrivning av verksamheten och dess syfte, max 5 sidor 
- Antal medlemmar samt vid förfrågan tillhandahålla medlemsregister 
- Årsredovisning för föregående verksamhetsår  

 
 
Ansökan skickas till: 
Karlstads universitet,  
Enheten för ledningsservice,  
Registrator,  
651 88 Karlstad 
 
Senast den 1 april 2019 ska ansökan vara universitetet tillhanda.  
 


