YTTRANDE

1(1)

Datum

Reg.nr

2017-11-28

131-379-17

Avdelning

Juridiska avdelningen

Regeringskansliet
Justitiedepartementet

Handläggare

Christian Sjöstrand
08-563 087 31
förnamn.efternamn@uka.se

Yttrande över promemorian Följdändringar till ny
förvaltningslag, Ds 2017:42 (Ju2017/07456/L6)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har inga synpunkter på de författningsändringar som
föreslås i promemorian. Ämbetet vill dock göra följande påpekanden.
Enligt den nu gällande förvaltningslagen (12 § fjärde stycket) får ett beslut i en jävsfråga
överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten
avgör ärendet. Den nya förvaltningslagens regler innebär att detta förbud mot att
överklaga ett beslut i en jävsfråga särskilt tas bort. Ett jävsbeslut fattat av en myndighet
får alltså överklagas enligt huvudregeln i den nya förvaltningslagens 41 §. Om det finns
någon bestämmelse i en annan lag eller en förordning som avviker från förvaltningslagen,
tillämpas dock den bestämmelsen (4 § nya förvaltningslagen). Bestämmelser om
överklagande av beslut fattade av universitet och högskolor finns bl.a. i
högskoleförordningens (1993:100) kapitel 12. I kapitlets 2 § anges vilka beslut av en
högskola som får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslut i en
jävsfråga nämns inte där. I 4 § samma kapitel anges att beslut av en högskola i annat fall
än som nämns i detta kapitel för överklagas endast om det är medgivet i annan författning
än förvaltningslagen. UKÄ anser att jävsbeslut fattade av universitet och högskolor bör
kunna överklagas på det sätt som följer av förvaltningslagens bestämmelser. Reglerna i
12 kap. högskoleförordningen bör därför ändras så att det klargörs att även jävsbeslut får
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Behovet av klargörande finns även
beträffande överklagande av ett beslut att avslå en parts begäran om att ett ärende ska
avgöras (12 § andra stycket nya förvaltningslagen).
Med tanke på att den nya förvaltningslagen anger att ett beslut kan fattas automatiserat
(28 §) kan det ifrågasättas om regeln i 7 kap. 4 § tredje stycket andra meningen
högskoleförordningen behövs (”Ett maskinellt framtaget besked om antagning gäller som
högskolans beslut.”).
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter
föredragning av chefsjuristen Christian Sjöstrand i närvaro av strategi- och
planeringsansvariga Per Westman och kommunikationschefen Agneta Rolfer.
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