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Handläggningstider vid Kungliga Tekniska högskolans
disciplinnämnd
Bakgrund
Av en artikel i tidningen Campus (nr 6/08) framgår att studenter vid Kungliga
Tekniska högskolan (KTH) som anmälts enligt 10 kap. högskoleförordningen
(1993:100) ibland har fått vänta upp till ett år eller mer innan deras ärende
behandlats av disciplinnämnden.
Utredning
KTH:s yttrande
Högskoleverket har anmodat KTH att närmare redogöra för sina handläggningstider vad gäller disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen. KTH
har i sitt remissvar anfört bland annat följande.
Vid KTH har under 2000-talet antalet anmälningar ökat från att ha varit i
genomsnitt 8 per år i början av 2000-talet till i genomsnitt 31 ärenden per år
under de senaste åren. KTH:s resurser har inte varit tillräckliga för att möta denna
ökning, vilket medfört att det successivt byggts upp en balans vad gäller
disciplinärenden, med förlängd handläggningstid som följd. KTH har vidtagit
åtgärder för att komma till rätta med den uppkomna situationen, dels genom en
översyn och förändring av handläggningsprocessen, dels genom tillfällig
förstärkning av utredningskapaciteten. Viss effekt av dessa åtgärder har kunnat
avläsas redan under 2008 och arbetet fortsätter under 2009 med målsättningen att
vid årets slut ligga helt i fas. Samtidigt görs satsningar för att möta förväntad
ökning av antalet anmälningar med anledning av att ett nytt sökverktyg för plagiat
tas i drift. Bland annat genom förebyggande arbete vid genomförandet av
betygsgrundande moment samt information till anställda och studenter.
Högskoleverkets bedömning
Av 7 § förvaltningslagen (1986:223) följer att varje ärende där en enskild är part
skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts.

Justitieombudsmannen (JO) har i sitt remissvar över Högskoleverkets redovisning av regeringsuppdraget att utreda studenters rättssäkerhet inom högskolan
(U2001/440/UH) anfört följande. Frågor som rör disciplinära åtgärder kan ha
långtgående konsekvenser för de studenter som drabbas av ett sådant ingripande i
någon form. Krav på ett rättssäkert förfarande får därför ha en särskild dignitet.
Högskoleverket anser att handläggningstider på mer än ett år är i strid med
skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen. Konsekvenserna för den enskilde
studenten vid en avstängning är flera; att inte få delta i undervisning och prov,
studiemedel betalas inte ut etc. Till följd av avstängningen kanske även studietiden
förlängs. Att under lång tid leva i osäkerhet om eventuella följder av
disciplinärendet kan inte anses uppfylla kravet på ett på ett rättssäkert förfarande
vid disciplinära åtgärder mot studenter.
Högskoleverkets årliga genomgång av besluten i disciplinärenden vid högskolor
och universitet med statligt huvudmannaskap (nedan statliga lärosäten) och tre
större enskilda utbildningsanordnare visar att 437 studenter blev föremål för en
disciplinär åtgärd år 2007. Siffrorna för år 2008 är ännu inte färdigställda. Jämfört
med år 2001, har antalet avstängda studenter 2007 ökat med 332,5 procent och
antalet varnade studenter med 119 procent eller i antal räknat från 80 till 310
respektive från 47 till 127 ( i siffrorna för år 2001 ingick inte de tre större enskilda
utbildningsanordnarna, varför siffrorna inte är helt jämförbara).
Eftersom antalet studenter som blivit föremål för en disciplinåtgärd ökat
markant de senaste åren får man förmoda att detta också återspeglas i att antalet
ärenden för disciplinnämnderna att hantera, har ökat i ungefär samma takt. Den
ökning, som KTH angivit sitt svar, från åtta ärenden i början av 2000-talet till i
genomsnitt 31 ärenden de senaste åren, synes motsvara den ökning som skett vid
de flesta lärosäten. Högskoleverket har inte fått några signaler att andra lärosätens
handläggningstider skulle komma i närheten av KTH:s, trots en ökad ärendemängd. En slutsats man skulle kunna dra är att KTH inte i tillräckligt hög grad
har prioriterat handläggningen av disciplinåtgärder mot studenter. Ärenden tycks
under lång tid ha blivit liggande i väntan på åtgärd. KTH kan inte undgå kritik för
detta.
Av KTH: svar framgår att man numera tillfört ytterligare resurser och hoppas
kunna komma i fas i slutet av år 2009. Högskoleverket ser positivt på dessa
åtgärder och avser att om ungefär ett år följa upp om de åtgärder KTH vidtagit
haft avsedd effekt vad gäller KTH:s handläggningstider för disciplinära åtgärder
mot studenter.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Eva Westberg närvaro av
verksjuristen Christian Sjöstrand, efter fördragning av verksjuristen Pontus Kyrk.
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