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Göteborgs universitets samarbete med Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Bakgrund
Högskoleverket uppmärksammade i ett annat ärende (reg.nr 39-3704-02) att
Institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har ett
avtal med Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) om
uppdragsutbildning. Högskoleverket tog i samband med nämnda ärende in
avtalet. Enligt avtalet, som skrevs under av parterna den 14 respektive 15 februari
2001, avser uppdragsutbildningen en magisterkurs i freds- och utvecklingsstudier
vid Peace College, som är beläget i Israel och de palestinska självstyrande
områdena. Enligt avtalet skall kursen genomföras med sammanlagt 35 studenter
där deltagarna utses av SSU.

Utredning
Göteborgs universitets yttrande

Högskoleverket har anmodat Göteborgs universitet att yttra sig över hur avtalet
stämmer överens med förordningen (1997:845) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor.
Göteborgs universitet har i yttrande anfört i huvudsak följande. Yttrande har
inhämtats från institutionen för freds- och utvecklingsforskning och från
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Uppdraget bestod i att tillhandahålla en
magisterkurs på 40 poäng, förlagd till Peace College för 35 studenter utsedda av
SSU. Utbildningen är avslutad. Av handlingarna i ärendet framgår att avtalet
mellan SSU och institutionen inte överensstämmer med förordningen om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor i dess lydelse vid tidpunkten för
avtalets undertecknande. Styrelsen för Göteborgs universitet har den 22 mars
2001 fastställt lokala regler för uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet.
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Övrigt

Av yttrandet från samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden till rektorn för
Göteborgs universitet framgår att vid rekryteringen till ifrågavarande kurs har SSU
samarbetat med två lokala ungdomsförbund och en grundtanke var att i första
hand rekrytera medlemmar i dessa två organisationer, vilket ansågs gynna kursens
målsättning att främja fredsprocessen. Enligt yttrandet har avtalet om uppdragsutbildning, i strikt mening, inte slutits med en förordningsenlig motpart, då
uppdraget inte avser personalutbildning hos SSU.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Vid tidpunkten för avtalets undertecknade gällde förordningen (1997:845) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Denna förordning upphörde
att gälla i och med att förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor trädde ikraft den 1 januari 2003. Högskoleverkets
prövning i förevarande fall gäller således huruvida uppdragsutbildningen står i
överensstämmelse med förordningen i dess äldre lydelse.
Enligt 2 § avses med uppdragsutbildning utbildning som anordnas mot avgift från
annan än enskild för personer som uppdragsgivaren utser.
Av 3 § första stycket följer att ett universitet eller en högskola får bedriva
uppdragsutbildning som knyter an till sådan grundläggande högskoleutbildning
som universitetet eller högskolan har examensrätt för. Av tredje stycket samma
paragraf följer att uppdragsutbildning inte får bedrivas på sådant sätt eller i sådan
omfattning att den får en negativ inverkan på den grundläggande
högskoleutbildning som universitetet eller högskolan skall bedriva.
Av 4 § framgår att om uppdragsgivaren är en statlig eller en kommunal
myndighet eller ett landsting, skall uppdraget avse personalutbildning eller
utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. I
andra fall skall uppdraget avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för
deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.
Högskoleverkets slutsatser

Enligt 4 § förordningen om uppdragsutbildning skall, i de fall uppdragsgivaren är
privat, uppdraget alltså avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för
deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. Av utredningen i ärendet kan man dra den
slutsatsen att deltagarna i aktuell uppdragsutbildning inte var anställda av SSU.
Uppdraget kan således inte ha avsett personalutbildning ägnad att få betydelse för
uppdragsgivaren SSU.
Uppdragsutbildningen, som numera är avslutad, strider således mot 4 §
förordningen om uppdragsutbildning och Göteborgs universitet kan inte undgå
kritik för det.
Göteborgs universitet har i sitt svar hänvisat till universitetets lokala regler. I dessa
regler, som fastställdes efter det aktuella avtalets undertecknande, betonas på sidan
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4, att avtal om uppdragsutbildning som träffas med enskilt företag eller annan
organisation, endast får avse personalutbildning som har betydelse för deltagarnas
arbete i beställarens anställning.
Högskoleverket konstaterar att universitetet har upprättat lokala regler i syfte att
tydliggöra hur det allmänna regelverket skall tillämpas på universitetets
uppdragsutbildning. Högskoleverket förutsätter att kännedom om dessa regler
även finns på fakultets- och institutionsnivå. Innehållet i institutionens för fredsoch utvecklingsforskning yttrande till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden är
av den arten att det kan finnas skäl för universitetet att utöka sin information om
gällande regler för uppdragsutbildning.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter
föredragning av verksjuristen Pontus Kyrk i närvaro av verksjuristen Barbro
Molander.
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