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Angående tid för överlämnande av överklagandeärenden vid
Uppsala universitet
Högskoleverket har den 3 maj 2001 (reg.nr 31-2732-00 och 31-398-01) uttalat
sig med anledning av att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)
överlämnat kopior av två beslut till Högskoleverket. Besluten rörde överklaganden
av Uppsala universitets beslut om tillgodoräknande.
Högskoleverket ansåg i tillsynsbeslutet att handläggningstiderna (ca två månader
resp. ca två och en halv månad) för att överlämna de båda överklagandena inte
kunde accepteras och var kritiskt till universitetets agerande. Verket aviserade att
det under det närmast följande året skulle granska hur Uppsala universitet
uppfyllde sitt åliggande att utan dröjsmål överlämna överklaganden till
Överklagandenämnden för högskolan. Granskningen skulle ske genom
stickprovskontroller av de överklaganden som inkommer till nämnden.
Högskoleverket har genom stickprov kontrollerat de överklaganden som
överlämnats till ÖNH från Uppsala universitet under perioden januari till och
med september 2002. Kontrollen har begränsats till de överklaganden som avser
antagnings- och tillgodoräknandeärenden (doss.nr 31, 32 och 41 hos
Överklagandenämnden).
Stickprovskontrollen har visat att universitetet i tio fall överlämnat överklagandet
till ÖNH inom ca sju dagar. I ett fall har det dröjt nästan två månader innan
överklagandet har överlämnats till ÖNH. Högskoleverket har med anledning
härav anmodat Uppsala universitet att inkomma med en redogörelse för varför
överlämnandet av detta överklagande dröjt ca två månader.
Uppsala universitets redogörelse

Uppsala universitet har i yttrande anfört bl.a. följande.
Det aktuella överklagandeärendet, som avsåg en sommarkurs 2002, inkom till
universitetet den 29 april 2002. Sedan handläggaren konstaterat att det inte fanns
någon anledning för universitetet att ändra beslutet, något som gjordes omgående,
skulle ärendet omedelbart ha vidarebefordrats till Överklagandenämnden för
högskolan. Så skedde emellertid inte, utan akten sorterades felaktigt in bland
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andra ärenden. Vid en samlad uppföljning av inkomna överklagandeärenden i
slutet av juni 2002 uppmärksammades detta. Ärendet expedierades omgående till
Överklagandenämnden den 28 juni 2002, varefter det avgjordes där den 15
augusti 2002. Universitetet beklagar det inträffade, som inte på något sätt står i
överensstämmelse med gällande handläggningsordnig och som universitetet
betraktar som ett enstaka olycksfall i arbetet. Universitetet framhåller att
Högskoleverkets kritik i beslutet den 3 maj 2001 ang. långa handläggningstider
för att överlämna ärenden till Överklagandenämnden, resulterade i en omedelbar
rutinförändring.
Högskoleverkets bedömning

Utredningen visar att Uppsala universitet tagit fasta på vad Högskoleverket anfört
i beslutet den 3 maj 2001 och förändrat sina rutiner. Med hänsyn till detta och
vad universitetet anfört om skälet till dröjsmålet i ett enskilt fall, finner
Högskoleverket inte skäl att uttala sig vidare. Ärendet är därmed avslutat.
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