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Beslutsgång vid initiering av förslag till ny 
utbildning och/eller nytt huvudområde vid 
Högskolan i Borås. 
 
Beslutet syftar till att säkerställa att en process med syfte att vid 
Högskolan i Borås erbjuda en ny utbildning och/eller inrätta ett 
nytt huvudområde föregås av en högskoleövergripande strategisk 
diskussion och förankring. 

Bakgrund 
I enlighet med styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB 
dnr 286-07-10) ska styrelsen besluta om inrättande av nya 
utbildningar. Med inrättande menas enligt 5 kap § 4 p.11 att 
styrelsen tar strategisk och ekonomisk ställning till om en 
utbildning – vars uppläggning, genomförande och kvalitet har 
fastställts av nämnd – ska inrättas vid högskolan. 
 
Det bör noteras att när styrelsen idag fattar ett beslut om 
inrättande möjliggör detta för högskolans rektor att genom beslut 
om utbildningsutbud erbjuda utbildningen. Högskolans styrelse 
fattar alltså, enligt SOB, inte beslut om vilka utbildningar som 
ska ges, utan endast vilka som får ges. 
 
I rektors organisations- och beslutsordning (ROB) har det tidigare 
stipulerats att institutionsstyrelsen vid berörd institution har en 
formell roll vid initiering ett utvecklingsarbete med mål av inrätta 
en ny utbildning och/eller huvudområde. I samband med 
högskolans omorganisation kommer institutionsstyrelserna att 
avvecklas och därmed försvinner deras roll i denna process. I den 
beredning som följer vid en inrättandeprocess är det viktigt att 
nämndernas kvalitetssäkringsuppdrag tar sin utgångspunkt i att 
högskolans ledning/rektor är i samförstånd med den akademi som 
vill påbörja ett utvecklingsarbete. Detta för att det strategiska och 
ekonomiska ställningstagandet som styrelsen ska utgå från, enligt 
SOB, tidigt förankras och därmed tillgodoses i beredningen. 
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Högskolans processbeskrivning avseende inrättanden tydliggörs i 
Forsknings- och utbildningsnämndens och Nämnden för 
konstnärlig forskning och utbildnings: Ordning för inrättande av 
huvudområden och nya utbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå vid Högskolan i Borås, dnr 703-11-11.  
Denna handläggningsordning behöver tydliggöras avseende 
initieringen av ny utbildning och/eller nytt huvudområde, därav 
rektors beslut. 

Beredning av ärendet 
Ärendet har initierats av Forsknings- och utbildningsnämnden 
genom högskolans utbildningssamordnare. En mer begränsad 
remittering har genomförts genom att högskolans akademichefer, 
prefekter, nämndernas ordförande, studentkåren och fackliga 
företrädare erbjöds tillfälle att respondera på förslaget. 
Remissförslaget har utarbetats i samråd med högskolans 
prorektor. Remisstiden var mellan den 25 april och den 16 maj 
2014. Två remissinstanser har svarat på remissen, varav en något 
försenat. En remissinstans tillstyrker inte beslutet i dess 
nuvarande form och uttrycker att akademichef är rätt instans för 
beslut, efter samråd med rektor.  

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att förslaget om att rektor beslutar om en 
initiering av ett utvecklingsarbete med syfte att inrätta en ny 
utbildning och/eller nytt huvudområde har stöd i organisationen. 
Det förs dock fram från båda svarande remissinstanser behovet 
om en klar beredningsprocess inför ett sådant beslut. En 
redaktionell korrigering av beslutsförslaget har gjorts för att 
tydliggöra att rektor inte står för initiering, utan för beslutet.  
Högskolans Prorektor har deltagit i den slutgiltiga 
handläggningen av ärendet. 
 
Rektor beslutar 
att ett utvecklingsarbete med syfte att inrätta en ny 

utbildning och/eller nytt huvudområde vid 
högskolan i Borås ska förankras hos rektor och 

  
att rektor fattar beslut att utvecklingsarbetet, enligt 

Ordning för inrättande av huvudområden och nya 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid 
Högskolan i Borås, kan påbörjas. 
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Utbildningssamordnare 
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