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Reservantagning vid Malmö högskola
Anmälan
H har i ett e-postmeddelande till Högskoleverket anmält att hon felaktigt förlorat
sin reservplats på folkhälsovetenskapliga programmet vid Malmö högskola. Hon
har vidare uppgett bl.a. följande. Hon sökte att bli antagen till programmet
höstterminen 2003 och reservplacerades. Hon var inte hemma, när personal från
högskolan ringde för att erbjuda henne reservplatsen. När hon kontaktade
högskolan blev hon informerad om att platsen gått till någon annan sökande.
Senare uppmärksammade hon att, enligt högskolans katalog, en sökande inte kan
förlora sin reservplats p.g.a. att han eller hon inte är hemma och kan svara. När
hon påtalade detta för de ansvariga på högskolan, fick hon bekräftelse på att man
hade gjort fel och hon erbjöds en plats till nästa antagning höstterminen 2005.

Högskolans yttranden
Enhetschef och dekan för området Hälsa och samhälle vid Malmö högskola har
yttrat sig över Hs skrivelse. Av yttrandet framgår bl.a. följande. Kurssekreteraren
ringde upp Marina H två gånger den 3 september 2003 utan att någon svarade.
Dagen efter ringde H:s mamma upp och blev informerad om att sista dagen för
reservantagning hade varit den 3 september 2003. Inget skriftligt meddelande
skickades från högskolan och H hörde inte av sig förrän i januari 2004.
Högskolan har därefter på verkets begäran kommit in med ett kompletterande
yttrande och bifogat högskolans antagningsordning och utbildningskatalog för
hösten 2003.
I yttrandet anför högskolan bl.a. följande. Högskolan har som praxis vid
reservantagning att de sökande måste ges möjlighet att lämna svar om han/hon
vill ha en utbildningsplats eller ej. Av högskolans katalog framgår det tydligt att
den sökande inte riskerar att förlora en utbildningsplats p.g.a. förhinder att svara i
telefon när högskolan tar kontakt per telefon för besked om reservplats. I det
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aktuella ärendet kan konstateras att en avvikelse från rutinerna har skett i och med
att kontakt inte upprättades med H så att hon fick information om

att hon fått en utbildningsplats i reservantagningen, innan erbjudandet gick till
annan på reservlistan.
H har fått högskolans yttranden för kännedom.

Gällande bestämmelser m.m.
Av 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. följande. En
högskola skall se till att nödvändig information om högskolan finns tillgänglig för
den som avser att börja grundläggande högskoleutbildning. Särskilt skall
högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de
regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar i fråga om
bl.a. ansökan.
Enligt 7 kap. 19 § högskoleförordningen skall den som vill antas till
grundläggande högskoleutbildning anmäla det inom den tid och i den ordning
som högskolan bestämmer. Frågor om antagning avgörs av högskolan.
I Malmö högskolas antagningsordning under rubriken Föreskrifter om
reservantagning, anstånd och vissa andra särskilda antagningsfrågor vid Malmö
högskola anges bl.a. följande. Reserv skall antas i den urvalsgrupp där plats har
blivit ledig och i den ordning reserverna är förtecknade.
Av högskolans antagningskatalog för höstterminen 2003, under rubriken
Reservantagning, framgår bl.a. följande. Efter det andra urvalet antar respektive
utbildningsområde de reserver som kan erbjudas plats p.g.a. återbud. Områdena
kallar reserver – via telefon eller brev – strikt efter hur de är placerade i de olika
urvalsgrupperna. Du kan alltså inte riskera att förlora en reservplats p.g.a. att du
inte svarar i telefon efter urval 2.

Bedömning
Högskoleverket konstaterar att högskolan har föreskrifter om reservantagning. Av
föreskrifterna framgår att reserver skall antas i den ordning som reserverna är
förtecknade. Det innebär enligt högskolans katalog att reserverna skall kallas efter
sin reservplacering och oberoende av om de reservplacerade kan svara i telefon. Av
utredningen i ärendet framgår att den personal som hanterade H:s ärende inte
tillämpade de bestämmelser och den praxis som gäller vid reservantagning.
Konsekvensen för H blev att hon gick miste om sin utbildningsplats. För detta
måste högskolan kritiseras.
Högskolan har medgett att avvikelser från högskolans rutiner för reservantagning
har skett. Högskoleverket förutsätter att högskolan inför bättre rutiner och
informerar berörd personal om vad som gäller vid reservantagning.
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Ärendet avslutas.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen Caroline Cruz.

Annica Lindblom

Caroline Cruz

