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Anmälan mot Göteborgs universitet angående inställd
kurs
Högskoleverket riktar kritik mot Göteborgs universitet för att ha återkallat
ett antagningsbeslut utan rättsligt stöd.

Anmälan
I en anmälan till Högskoleverket har NN anfört bl.a. följande.
Den 20 september 2010 fick hon ett e-brev om att kursen i PET/CT-diagnostik,
vid Göteborgs universitet, som skulle starta den 4 oktober 2010 var inställd.
Kursen ställdes in på grund av att det var för få antagna. Hon hade, i slutet av
augusti 2010, kontaktat institutionen för medicin angående att hon tyckte att den
vanliga kursinformationen med schema etc. hade kommit ut sent. Ingen gav henne
då någon indikation om att kursen möjligen hade för få sökande. Eftersom
anmälan till kurser med start i oktober stängts tvingas hon söka kurser med start i
november och hoppas att hon kan komma in på dem. Resultatet blir att hon
endast studerar på halvfart istället för den planerade heltiden, och får därför endast
drygt 4000 kronor i inkomst den månaden. Det är allvarligt att vänta till 14 dagar
innan kursstart med att meddela att kursen inte kommer att bli av.

Utredning
Högskoleverket har anmodat Göteborgs universitet att yttra sig över NNs
anmälan.
Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet, har anfört bl.a. följande. NN
sökte kursen PET/CT-diagnostik, 7,5 högskolepoäng, med studietakt halvfart.
Kursen var planerad att ges av institutionen för medicin mellan den 4 oktober och
den 10 december. Sista ansökningsdag för kursen var den 15 april. NN kontaktade
kursledningen och fick lov att lämna in ansökan efter detta datum. NN antogs den
5 augusti, i urval 2. NN har dock inte informerats av institutionen i medicin att

hon antagits till kursen. Kursledaren erhöll den 6 september information om att
endast en student var antagen till kursen. Kursledaren var på tjänsteresa mellan
den 6-10 september, men kontaktade sin chef veckan därpå. Avdelningschefen
beslöt då att ställa in kursen vilket meddelades till kursledarna som ombads
ombesörja att studenten meddelades. NN fick denna information den 20
september 2010. Sahlgrenska akademin ser allvarligt på det inträffade och avser att
vidta åtgärder så att detta inte händer igen.
Göteborgs universitet beklagar att beslut om att ställa in den aktuella kursen fattats
på ett så sent stadium före kursstart och att en enskild student, antagen i
vederbörlig ordning, drabbats. Göteborgs universitet avser att förtydliga under
vilka premisser kurser kan ställas in och hur besked om sådana beslut ska
kommuniceras. Universitetet konstaterar också att beslut om att ställa in en kurs
inte ska fattas när antagningsprocessen är avslutad.

Övrig utredning
Högskoleverket har tagit del av NNs antagningsbesked. Av antagningsbeskedet
framgår bl.a. följande.
Följ de instruktioner som universitetet eller högskolan meddelar om upprop och
registrering. Annars riskerar du att förlora din plats.

Högskoleverkets bedömning
Ett positivt besked om antagning till grundläggande högskoleutbildning är ett
gynnande förvaltningsbeslut. I propositionen till förvaltningslagen (prop.
1985/86:80 s. 39) anför departementschefen följande om den praxis som har
utbildats om förvaltningsbeslutens s.k. rättskraft. Gynnande beslut kan i regel inte
återkallas. En myndighet som har meddelat ett tillstånd, beviljat ett statsbidrag,
tillsatt en offentlig funktionär osv. får alltså i regel inte rätta beslutet till den
enskildes nackdel. Tre viktiga undantag gäller dock:
1. Ett beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den
författning som ligger till grund för beslutet. Det förtjänar att påpekas att
myndigheter under vissa förutsättningar anses kunna förse sina beslut med
återkallelseförbehåll även utan uttryckligt författningsstöd.
2. Återkallelse av ett gynnande beslut anses också möjligt med hänsyn till en
hälsofara, brandfara, trafikfara eller av andra säkerhetsskäl.
3. Återkallelse kan ske om den enskilda har utverkat det gynnande beslutet
genom vilseledande uppgifter.
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Högskoleverket framhöll i beslut den 18 november 2003 (reg.nr. 31-3811-03) att
ett lärosäte har ett juridiskt ansvar att ge en utlovad utbildning om det finns
antagna till utbildningen och något förbehåll att utbildningen av någon orsak kan
komma att ställas in inte har gjorts i antagningsbeskedet. Detta under
förutsättning att undantagen som räknas upp i punkterna 1–3 inte är tillämpliga.
Ett förbehåll i t.ex. en utbildningskatalog att utbildningen kan komma att ställas
in efter antagning är inte tillräckligt. Verket framhöll att beslut om att ställa in
kurser på grund av exempelvis för få sökande borde fattas innan några sökande har
hunnit bli antagna till utbildningen. I de fall en student redan antagits ansåg
Högskoleverket att förbehållet måste finnas i antagningsbeskedet.
I sitt yttrande har Göteborgs universitet beklagat det inträffade och framhållit att
beslut om att ställa in en kurs inte ska fattas när antagningsprocessen är avslutad.
Universitetet har vidare anfört att man avser att förtydliga under vilka
förutsättningar kurser kan ställas in. Sahlgrenska akademin har uttalat att man
inför kommande ansökningsperioder ska se till så att detta inte händer igen.
Högskoleverket konstaterar att kursen ställdes in efter det att NN antagits. Av
utredningen har inte framkommit att någon av grunderna för att ändra ett
gynnande förvaltningsbeslut har förelegat. Göteborgs universitet förtjänar därför
kritik för att universitetet återkallat ett gynnande beslut utan rättsligt stöd. Med
hänsyn till de av Göteborgs universitet aviserade åtgärderna vidtar Högskole§verket inga ytterligare åtgärder, utan avslutar ärendet med den kritik som uttalats.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Mattias Wande.
På Högskoleverkets vägnar

Christian Sjöstrand
Chefsjurist
Mattias Wande
Verksjurist
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