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Anmälan mot Malmö högskola angående kostnader för
mat under vinterutbildning
Högskoleverket har inget att invända mot att studenterna får betala
måltiderna under s.k. vinterutbildning.

Anmälan
NN har i en anmälan till Högskoleverket vänt sig mot att han tvingats att betala
över 1 000 kronor för mat under en kurs inom lärarutbildningen vid Malmö
högskola. Han har anfört i huvudsak följande. Studenter vid institutionen för
idrottsvetenskap har tvingats att betala över 1 000 kronor för restaurangbesök
under ett obligatoriskt utbildningsmoment kallat ”vinteruppdraget” som
genomförts i Norge.
Utredning
Yttrande från Malmö högskola
Rektor vid Malmö högskola har i ett yttrande anfört bl.a. följande. Enligt
högskolans uppfattning är de kostnader som är aktuella i ärendet att anse som
nödvändiga för kursens genomgående och ska följaktligen betalas av studenten
själv.
I en till yttrandet bifogad skrivelse anför prefekten bl.a. följande. En del av
uppdraget för en lärare i idrott och hälsa är att ha kunskap om att utbilda och
undervisa i vintermiljö. För att förbereda studenterna för detta krävs en kvalitativt
god utbildningsmiljö. Av denna orsak har högskolan valt att förlägga delar av
utbildningen under vintertid till en snösäker ort och att komprimera utbildningstiden för att åstadkomma en optimal utbildning. De senaste tio åren har
Tyinholmen och Filefjell, Norge, i kombination varit utbildningsorter.
Anläggningen Tyinholmen öppnar enbart för högskolan och de är de enda som är
där, vilket ur utbildningssynpunkt är en stor fördel. Studenternas sammanlagda
vistelse fördelas genom boende på både Tyinholmen och Filefjell. På Tyinholmen

bor studenterna trångt i små stugor utan kök, dock finns det en kokplatta och
diskvask, medan studenterna i Filefjell bor i moderna lägenheter med fullt
utrustade kök. Då det endast finns en kokplatta på Tyinholmen har högskolan
bedömt att det är svårt att laga middag under dessa omständigheter. Det finns inte
heller möjlighet att proviantera, eftersom platsen ligger 16 km från närmaste väg.
Denna sträcka transporteras studenterna med snövessla, vilket medför begränsat
utrymme för bagage. Det är ytterligare sju km till närmsta butik. Det går således
varken att handla eller medföra stora mängder mat för studenterna till
Tyinholmen. Studenternas kostnad för sju middagar är 145 kronor/middag, totalt
1 015 kronor, vilket är ett kraftigt rabatterat pris. Studenterna serveras en
tvårätters middag inklusive kaffe/te.
Högskolan har i år gjort förändringar såtillvida att det endast är middagen
(tidigare helpension) i Tyinholmen som är gemensam för studenterna. Högskolan
vill framhålla att den tillhandahåller all kurslitteratur utan kostnad för studenterna
och att högskolan lånar ut all den gemensamma utrustning som behövs för att
genomföra utbildningen. Dessutom betalar högskolan resorna till utbildningen
och alla övriga transporter liksom logikostnader. Högskolan har tagit in offerter
från andra utbildningsorter. Med de rabatter som erhålls på Tyinholmen/Filefjell
är det inte billigare på andra orter. Högskolan har medvetet arbetat för att hitta det
billigaste och mest prisvärda alternativet i relation till kvalitet, både ur ett studentperspektiv och ur ett utbildningsperspektiv.
NN har beretts möjlighet att yttra sig över vad högskolan anfört men har inte
hörts av.

Högskoleverkets bedömning
Av 4 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att utbildningen ska vara
avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Detta innebär dock inte
att utbildningen är kostnadsfri för studenterna. De kostnader som NN fått betala i
samband med s.k. vinterutbildning i Norge har avsett en måltid per dag under sju
dagar. Kostnaderna är att betrakta som ökade levnadskostnader för honom. Detta
är dock kostnader som studenterna normalt får stå för själva. Högskolan har
möjlighet, men inte skyldighet, att lämna bidrag till denna typ av kostnad (jfr
Högskoleverkets beslut den 20 november 2001, reg.nr 31-2281-01).
Högskoleverket har därför ingenting att invända mot att Malmö högskola låter
studenterna betala för måltiderna.
Med detta besked avslutas ärendet.
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Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av verksjuristen Marie Stern Wärn.

Christian Sjöstrand
Marie Stern Wärn
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