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Begränsning av N:s rätt till undervisning - nu en uppföljning av
Högskoleverkets beslut 2000-08-31
Bakgrund
Högskoleverket kritiserade i beslut den 5 oktober 1999, reg.nr 31-1100-99 Lunds
universitets beslut att frånta N rätten till handledning och andra resurser för forskarutbildning vid engelska institutionen. Högskoleverket konstaterade att universitetets
beslut inte tillgodosåg de grundläggande kraven på rättssäkerhet. Verket påpekade
bl.a. brister i handledningen såsom underlåtenhet att upprätta en individuell
studieplan för N. Vidare påpekade verket att N utestängdes från
seminarieverksamhet utan rättsligt stöd samt att indragning av hans rätt till
handledning skedde utan saklig och allsidig prövning. Som ett av skälen för
institutionens agerande uppgav universitetet en konflikt mellan N och en professor
vid institutionen som var hans handledare.
Högskoleverket aviserade en uppföljning av de åtgärder universitetet skulle vidta
med anledning av verkets ställningstagande.
Med hänvisning till verkets beslut begärde N att få återuppta sina studier från och
med vårterminen 2000.
Universitet vidtog då vissa åtgärder för att ge N möjlighet att fortsätta
forskarutbildningen, bl.a. genom att utse en ny handledare för honom. N ålades
dock vissa restriktioner beträffande hans närvaro vid seminarier och föreläsningar
som skulle ledas av hans förra handledare.
N accepterade inte restriktionerna och gjorde en ny anmälan till Högskoleverket.
Universitetet förklarade att restriktionerna ställdes upp för att hantera konflikten
mellan N och hans förra handledare genom att hålla dem isär och ge handledaren
möjlighet till en hälsomässig rehabilitering. Enligt universitetet innebar förslaget att
doktoranden skulle kunna deltaga i merparten av forskarseminarierna.
I beslut den 31 augusti 2000 ställde sig Högskoleverket ånyo kritiskt till hur
universitetet hanterat N:s ärende. Därvid erinrade Högskoleverket om att det i vissa
författningar på högskoleområdet finns föreskrifter som reglerar i vilka situationer
en student kan avskiljas eller under viss tid avstängas från undervisningen samt när

HÖGSKOLEVERKET
BESLUT
2000-10-24
Reg.nr 31-1710-00
Sid 2

och hur indragning av en doktorands rätt till handledning och andra resurser kan
ske. Verket uttryckte sin uppfattning att dessa föreskrifter uttömmande reglerar
förutsättningarna under vilka universitet och högskolor kan dra in eller begränsa en
antagen students tillgång till undervisning. Verket påpekade att regleringen av dessa
förutsättningar i lagen och förordningarna har som syfte att tillgodose studenternas
rättssäkerhet. Enligt dessa bestämmelser kan ett lärosäte begränsa en antagen
students rätt till undervisning enbart i vissa kvalificerade fall och efter en särskild
prövning med möjlighet för studenten att överklaga beslut som går honom emot.
Högskoleverket konstaterade vidare att universitetet inte gjorde gällande att någon
av dessa situationer har uppstått i N:s fall. Universitetets arbetsgivaransvar gentemot
de anställda och de i det aktuella fallet vidtagna/tilltänkta rehabiliteringsåtgärderna
kunde - enligt verkets uppfattning - inte åberopas mot N:s berättigade krav att ha
tillgång till undervisningen utan några restriktioner.
Universitetet anmodades att redovisa vilka åtgärder universitetet avsåg att vidta med
anledning av verkets ställningstagande.
Universitets svar
Lunds universitet har i ett yttrande till Högskoleverket anfört bl.a. att universitetet
kommer att tillse att N kan delta i forskarutbildningen utan några begränsningar i
tillgång till undervisning.
Högskoleverkets bedömning

Eftersom universitetet har meddelat att N i fortsättningen får delta i
forskarutbildningen utan några begränsningar avslutar Högskoleverket

ärendet.

Detta beslut har fattats av universitetskanslern efter föredragning av verksjuristen
Pontus Kyrk i närvaro av överdirektören Folke K. Larsson, chefsjuristen Frank
Nordberg och verksjuristen Teresa Edelman som även deltagit i den slutliga
handläggningen av ärendet.
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