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Anmälan mot Stockholms universitet för att det hindrat
en student från att genomgå utbildning
Högskoleverket riktar allvarlig kritik mot Stockholms universitet för att det utan
laglig grund hindrat en student från att genomgå verksamhetsförlagd utbildning
med hänvisning till att studenten polisanmälts för brott.

Anmälan
NN har anmält att Stockholms universitet beslutat att inte erbjuda henne någon
placering för verksamhetsförlagd utbildning. Skälet var ”pågående
polisutredningar” och beslutet gäller tills vidare.
Utredning
Stockholms universitets yttrande
Stockholms universitet har i ett yttrande till Högskoleverket anfört följande.
Universitetet har polisanmält NN och polisutredningar pågår. Uppgifter som
framkommit under pågående förundersökning kan universitetet med hänvisning
till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte röja. Universitetet fattade
beslutet att inte erbjuda NN någon praktikplats med hänsyn till praktikplatsens
(skolan) och dess elevers säkerhet. Beslutet är motiverat i väntan på att
förundersökningen slutförs och beslut fattas om eventuellt åtal.
Tillämpliga regler
Högskoleförfattningarna ger lärosätena möjlighet att besluta om tidsbegränsad
avstängning av studenter från högskoleutbildning. Det är också möjligt att avskilja
studenter från utbildning, men ett sådant beslut fattas av den särskilda
myndigheten Högskolans avskiljandenämnd på ansökan av högskolan.
Reglerna om den disciplinära åtgärden avstängning finns i 10 kap.
högskoleförordningen (1993:100). Enligt kapitlets första paragraf får sådana
åtgärder vidtas mot studenter som:
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när
en studieprestation annars ska bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom
högskolan, eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana
trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen
(2008:567).
Högskolans avskiljandenämnd får besluta om avskiljande av en student om
studenten
1. lider av psykisk störning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Dessutom ska det bedömas föreligga en påtaglig risk att studenten, till följd av
något sådant förhållande som avses i de tre punkterna, kan komma att skada annan
person eller värdefull egendom under utbildningen (2 § förordningen (2007:989)
om avskiljande av studenter från högskoleutbildning jämförd med 4 kap. 6 §
högskolelagen (1992:1434)). Om det finns särskilda skäl får Högskolans
avskiljandenämnd besluta att studenten ska avskiljas från utbildningen i avvaktan
på att ärendet kan avgöras slutligt (13 § nämnda förordning).

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket utgår från att NN är behörig till den kurs som den
verksamhetsförlagda utbildningen ingår i. Stockholms universitet har polisanmält
henne och anser alltså att hon har gjort sig skyldig till ett brott. Universitetet har i
sitt yttrande uppgivit att man inte låter henne delta i den verksamhetsförlagda
utbildningen på en skola med hänsyn till elevernas säkerhet. Oavsett hur
välgrundad denna bedömning är, måste universitetet ha författningsstöd för sin
åtgärd. Universitetet har dock inte beslutat att stänga av NN i enlighet med
disciplinreglerna i 10 kap. högskoleförordningen och har inte heller ansökt om att
hon ska avskiljas från utbildningen. Därmed saknar universitetet laglig grund för
sin åtgärd. Högskoleverket riktar därför allvarlig kritik mot Stockholms universitet.
Verket förutsätter att universitetet antingen låter NN fortsätta sin utbildning eller
stänger av henne i enlighet med disciplinreglerna eller ansöker om avskiljande hos
Högskolans avskiljandenämnd. Stockholms universitet anmodas att senast den 1
april 2010 redovisa de åtgärder som universitetet vidtar med anledning av verkets
ställningstagande.
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