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Dröjsmål med att överlämna överklagandeskrifter
Bakgrund
N N ansökte om att få tillgodoräkna sig studier i spanska vid Södertörns högskola.
Högskolan avslog N Ns ansökan och han överklagade avslagsbeslutet till
Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden fann i beslut den 14 maj 2004,
reg.nr 41-277-04, inte tillräckliga skäl att frångå högskolans ställningstagande,
varför överklagandet avslogs.
Nämnden konstaterade vidare bl.a. följande. N N överklagade beslutet dels per epost, dels skriftligen. Hans första överklagandeskrift inkom per e-post till
Södertörns högskola den 17 december 2002. Den andra överklagandeskriften
kom, enligt inkomststämpeln, registrator vid högskolan tillhanda den 22 januari
2003. Först den 26 mars 2004, dvs. mer än ett år senare, överlämnade högskolan
handlingarna i ärendet till nämnden.
Med anledning av den långa handläggningstiden för överlämnandet av överklagandeskrifterna, överlämnade nämnden kopia av sitt beslut till Högskoleverket.

Utredning
Högskoleverket har remitterat beslutet och begärt att högskolan skall yttra sig över
vad nämnden i beslutet anfört om handläggningstiden.
Högskolan har genom examenshandläggaren Johan Isaksson yttrat sig enligt
följande. Högskolan beklagar den ovanligt långa handläggningstiden i ärendet.
När studentens överklagan inkom till högskolans examensenhet skickades den
vidare till institutionen som hade avslagit studentens ansökan om
tillgodoräknande. Syftet var att ansvarig lärare skulle skriva ett yttrande till
Överklagandenämnden för högskolan. Antagligen skedde ett missförstånd om vem
som skulle författa och skicka yttrandet eftersom inget hände. Rutinerna har nu
ändrats så att dessa ärenden aldrig ska kunna ”hamna mellan stolarna”.
Examensenheten bevakar nu alltid dessa ärenden och är ansvarig för att framtida
yttranden författas och skickas till aktuell instans inom en skälig handläggningstid.
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Gällande bestämmelser
Av 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223) framgår hur beslut överklagas. Ett
beslut överklagas skriftligt och skrivelsen skall ges in till den myndighet som har
meddelat det överklagade beslutet. Beslutsmyndigheten prövar om skrivelsen har
kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten som
regel avvisa den. Om skrivelsen inte avvisas skall myndigheten överlämna
skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva
överklagandet.
Enligt 7 § förvaltningslagen skall varje ärende där någon enskild är part
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Justitieombudsmannens uttalanden
Justitieombudsmannen har i flera beslut kritiserat myndigheters dröjsmål med att
överlämna handlingar enligt 25 § förvaltningslagen och uttalat följande.
Frågan inom vilken tidsfrist en förvaltningsmyndighet skall överlämna en skrivelse
med överklagande och övriga handlingar i ärendet till överinstansen är inte
reglerad i någon författning. Det ligger emellertid i sakens natur att ett överlämnande måste ske utan dröjsmål. Den allmänna regeln i 7 § förvaltningslagen om
snabb och enkel handläggning m.m. skall vara vägledande även i detta hänseende
(prop. 1985/86:80 s. 77). När omprövning inte företas, bör överlämnandet
normalt ske inom en vecka efter det att överklagandet kommit in till
myndigheten. (se JO:s beslut 2003-01-14, diarienummer 3528-2002 och
ämbetsberättelse 2003/04 s. 182).

Bedömning
Högskoleverket konstaterar att högskolans dröjsmål med att överlämna N Ns
överklagan till Överklagandenämnden för högskolan översteg 15 månader.
Dröjsmålet är oacceptabelt och för detta måste högskolan kritiseras.
Högskolan har förklarat att nya rutiner har införts för att undvika att liknande
händelser skall inträffa. En instans inom högskolan har fått ansvaret för att
överklagade ärenden om tillgodoräknande skall handläggas inom en skälig tid.
Med hänsyn till de av högskolan vidtagna åtgärderna, finner verket ingen
anledning att följa upp ärendet, utan förutsätter att en korrekt handläggning av
överklagade ärenden sker i framtiden, i enlighet med de åtgärder som högskolan
redan vidtagit.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen Caroline Cruz.
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