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Anmälan mot Högskolan i Skövde om fullmakt
Förfarandet när en student begär att få sin tentamen hemskickad.

Anmälan
NN har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kravet från Högskolan i Skövde
på en bevittnad fullmakt för att han ska få sin tentamen hemskickad. Han har
anfört i huvudsak följande. Sommaren 2009 läste han en distanskurs i arbetsrätt
vid Högskolan i Skövde. Efter slutförd kurs önskade han få sin tentamen i original
hemskickad per post. Vid kontakt med studentservice begärde högskolan att han
till högskolan skulle komma in med en fullmakt och ett frankerat kuvert. Han
skickade den undertecknade fullmakten, men det visade sig inte vara tillräckligt.
Fullmakten skulle dessutom vara bevittnad av två personer. Enligt uppgift från
studentservice var detta förfarande praxis på högskolan och man hänvisade till
dokumentet Allmänna råd för examination inom utbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Han fick beskedet att någon tentamen inte skulle lämnas ut förrän
fullmakten var fullständig. Han önskar att Högskoleverket undersöker om
högskolans agerande är förenligt med svensk lagstiftning och
offentlighetsprincipen. Om högskolans agerande strider mot gällande rätt, önskar
han snarast erhålla sin tentamen i original. Högskolan har tillsvidare gått med på
att skicka en kopia av tentamen.

Utredning
Högskolans yttrande
Högskoleverket har uppmanat Högskolan i Skövde att yttra sig över uppgifterna i
NN:s anmälan. Dessutom önskade verket att få aktuella styrdokument.
Högskolan har anfört i huvudsak följande. Tentamensutlämningen bedrevs fram
till den sista augusti 2009 av IT- och campusavdelningen vid högskolan. Den
första september 2009 överfördes dock verksamheten formellt till forsknings- och
utbildningskansliet och övertogs av kansliets personal. I samband med
överflyttningen av verksamheten påbörjades en översyn med syfte att granska

rutinerna för tentamensutlämningen så att de koordinerades med kansliets övriga
verksamhet och gällande regelverk. Eftersom den här typen av utlämningsärenden
inte tidigare varit lokalt reglerade, har i detta fall tillämpningen skett i enlighet
med det enda som funnits reglerat, nämligen när någon genom fullmakt erhåller
rätt att kvittera ut någon annans tentamen. Dessvärre passade vare sig
fullmaktsutfärdandet eller rutinen in på en situation där en student bett om att få
sin egen tentamen hemskickad. Högskolan beklagar den uppkomna situationen
och den olyckliga tillämpningen. Nya anvisningar, anpassade för olika situationer
vid utlämning av tentamen, har tagits fram jämte anpassade formulär. Eftersom
NN redan har fullgjort det som stipuleras enligt de nya anvisningarna har han fått
sin originaltentamen skickad per post.
Högskolan har bifogat bl.a. anvisningar för utlämnande av skriftliga tentamina
med bilagor. Bilagorna gäller dels det fall då studenten begär att få sin tentamen
hemskickad, dels då någon annan hämtar ut studentens tentamen. Dessutom har
högskolan bifogat ett brev till NN där högskolan beklagar det inträffade.

Högskoleverkets bedömning
En allmän handling som inte omfattas av någon sekretessbestämmelse ska på
begäran genast eller så snart som möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den
som önskar ta del av den. På så sätt kan handlingen läsas, avlyssnas eller på annat
sätt uppfattas. Detta framgår av 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen.
Av 13 § samma kapitel framgår att den som önskar ta del av en allmän handling
även har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen.
Av 15–16 §§ avgiftsförorningen (1992:191) framgår bl.a. följande. En myndighet
ska ta ut avgift för att den efter särskild begäran lämnar ut kopior av allmänna
handlingar. Myndigheten ska, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande
förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Om en
beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgiften tas ut för kopior av allmänna
handlingar. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida
därutöver är avgiften 2 kronor.
Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen ger alltså NN två möjligheter att ta del
av sin tentamen. Han kan besöka högskolan och där ta del av handlingen på plats.
Han har även rätt att mot avgift få en kopia skickad till sig. Offentlighetsprincipen
ger honom dock inte någon rätt att få behålla originalhandlingen efter påseende i
högskolans lokaler eller att få den skickad till sig per post.
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I högskolans nu gällande anvisningar för utlämnande av tentamen anges bl.a.
följande. En student som vill få sin tentamen skickad till sin hemadress med post
ombeds fylla i formuläret Begäran om utlämnande av tentamen som finns
tillgängligt på Högskolans webbplats. Studenten ombeds också att bifoga en kopia
på godkänd id-handling och ett frankerat svarskuvert. Vid utlämnande av
tentamen ska meddelas att uthämtning av originaltentamen kan försvåra
möjligheten för student till rättelse eller omprövning av tentamensresultatet. En
student som har anmärkning mot tentamensresultatet bör istället be om en kopia
på tentamen.
Högskoleverket har inget att invända mot de rutiner som högskolan numera
tillämpar för utlämnande av tentamen till en student som vill få den hemskickad.
Högskoleverket konstaterar att NN har fått sin tentamen i original och avslutar
ärendet.
På Högskoleverkets vägnar
Teresa Edelman
Beslutande verksjurist
Caroline Cruz
Föredragande verksjurist

Kopia för kännedom till
NN
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