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Angående handläggningstiden för överlämnanden av överklaganden vid Sveriges lantbruksuniversitet
Fråga om lärosätets handläggningstid för överlämnanden av överklaganden till
Överklagandenämnden för högskolan.

Bakgrund
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattade den 16 mars 2007 beslut i två
ärenden angående behörighet och urval vid antagning till grundläggande högskoleutbildning (reg.nr 33-333-07 och 33-334-07). ÖNH överlämnade i samband därmed kopior
av besluten till Högskoleverket, eftersom nämnden uppmärksammat att överklagandena
hade inkommit till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) den 14 respektive den 31 juli
2006, men inte varit ÖNH till handa förrän den 26 februari 2007.
Utredning
Högskoleverket har inhämtat ett yttrande från SLU. Av yttrandet framgår i huvudsak
följande. Högskolan beklagar den fördröjning som har förevarit vid vidarebefordrandet
av de aktuella ärendena till ÖNH. Det finns flera omständigheter som är orsaken till det
inträffade. Överklagandena kom in i mitten av juli 2006. Ärendena skickades till fel
handläggare, som befann sig på semester. När handläggaren kom tillbaka från semestern
upptäcktes det inträffade och ärendena överlämnades till en annan avdelning. Eftersom
ärendena inte var fullständiga inväntades ytterligare utredning. – Arbetsbelastningen är
mycket stor på den avdelning som hanterar antagningar och överklaganden, varför det
ständigt görs prioriteringar av vilka ärenden som är mest angelägna. Under hösten 2006
tjänstgjorde dessutom bara en av de två handläggare som normalt administrerar överklaganden. Det hade inte varit möjligt att ersätta den tjänstledige handläggaren med någon
annan. Utöver detta togs det nya antagningssystemet NyA i bruk. De nya rutinerna medförde att allt arbete tog längre tid i anspråk. Vidare skulle NyA förberedas inför vårterminens anmälningar. Möjligheten att omfördela resurser är i jämförelse med större
lärosäten begränsad, vilket kan medföra oönskade konsekvenser. – Överklaganden prioriteras alltid på så sätt att de ärenden som går att överklaga handläggs före icke överklag-

bara sådana. Inför hösten 2007 handläggs ärendetypen åter av två handläggare. Lärosätet
har också sett över sina rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden.

Rättsliga utgångspunkter
I 7 § förvaltningslagen (1986:223) stadgas bl.a. att varje ärende där någon enskild är part
skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Av 23 § förvaltningslagen följer bl.a. att ett beslut skall överklagas skriftligt och att skrivelsen skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Enligt 25 § förvaltningslagen skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna
skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet, om inte skrivelsen avvisas som för sent inkommen.

Högskoleverkets bedömning
Justitieombudsmannen (JO) har i flera ärenden uttalat att myndigheterna skall överlämna skrivelser med överklaganden och övriga handlingar i ärendet till överinstansen
utan dröjsmål, och att handläggningstiden i normalfallet inte bör överstiga en vecka (se
bl.a. JO:s beslut den 16 januari 2004 i dnr 3758-2003 och JO:s ämbetsberättelse
1995/96 s. 314).
Högskoleverket kan konstatera att de aktuella överklagandena överlämnades till ÖNH
först efter cirka sju respektive sju och en halv månader från den tidpunkt de kom in till
SLU. Sådana dröjsmål är oacceptabla och för detta förtjänar SLU kritik. Vad lärosätet
har anfört som anledning till de långa handläggningstiderna leder inte till någon annan
bedömning. Verket ser emellertid positivt på att lärosätet förefaller ha vidtagit åtgärder
för att undvika liknande händelser i framtiden. Ärendet kommer dock att följas upp
inom cirka ett år.
Ärendet har avgjorts av chefsjuristen Eva Westberg i närvaro av verksjuristen Teresa
Edelman. Verksjuristen Mats Forslund har varit föredragande.
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